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POVZETEK 
 

V magistrskem delu sem raziskovala izkušnje staršev otrok z motnjami avtističnega spektra s 

strokovnimi delavci različnih ustanov in organizacij, s katerimi se srečujejo med usmerjanjem 

in obravnavo otroka. V teoretičnem delu sem opredelila nekatere ključne pojme, povezane z 

motnjami avtističnega spektra. Predstavila sem postopek diagnosticiranja, obravnave in 

usmerjanja otrok z motnjami avtističnega spektra strokovnih delavcev, s katerimi se otrok in 

starši v tem postopku srečujejo. Ustavila sem se pri pravicah in dolžnostih staršev ter 

izpostavila, kako uradni dokumenti za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami 

opredelijo vključevanje in sodelovanje s starši kot partnerji. Pri tem sem izhajala iz temeljnih 

konceptov socialno pedagoškega delovanja tj. etike udeleženosti in perspektive moči. Z vidika 

celostnega pristopa obravnave sem izpostavila nekatere oblike pomoči in podpore, ki jih 

strokovne službe lahko udejanjajo v sodelovanju s starši. Podala sem tudi pregled nekaterih 

raziskav, ki so bile na tem področju že izvedene v tujini ali v slovenskem prostoru. V 

empiričnem delu sem na izbranem vzorcu raziskala izkušnje staršev otrok z motnjami 

avtističnega spektra pri sodelovanju z različnimi strokovnimi službami. Uporabila sem 

kvalitativni raziskovalni pristop. Rezultati so pokazali, da so starši v vzorcu s strani večine 

strokovnih delavcev izključeni iz procesov usmerjanja in obravnave ter spregledani kot 

eksperti iz izkušenj. Pogosto strokovni delavci ne prepoznajo potreb staršev in jim zato ne 

nudijo informacij, podpore in pomoči. Starši so večinoma opisovali neprijetne izkušnje in 

nezadovoljstvo s strokovnimi delavci. Raziskava je v ospredje postavila dve glavni potrebi, ki 

sta ozaveščanje tako strokovne kot laične javnosti o tematiki ter dodelitev usposobljenih 

spremljevalcev za vse otroke z motnjami avtističnega spektra.  

 

KLJUČNE BESEDE: motnje avtističnega spektra, otrok z avtizmom, starši, sodelovanje s 

strokovnimi delavci, participatorne prakse.  

 

 

 





ABSTRACT 

 
This thesis investigates the experience that parents whose children have autism spectrum 

disorder have had with the specialists from different institutions and organizations, with 

whom they have had interactions during child’s guidance and treatment. In the theoretical 

part, I defined some key concepts connected with the autism spectrum disorder. I presented 

the process of diagnosis, treatment and guidance of the children with the disorder, and the 

specialists, with whom a child and parents meet during this process. I focused on parents’ 

rights and responsibilities and exposed how the official documents, covering the guidance of 

the children with special needs, define the integration and collaboration with parents as 

partners. From the perspective of comprehensive approach to the treatment, I disclosed a few 

types of help and support that the specialists can realise in the collaboration with the parents. I 

originated from the core concepts of social pedagogical realization that are the ethic of 

participation and strengths perspective. Moreover, I introduced an overview of some 

researches, covering the topic, that had already been done in international and Slovene 

environment. In the empirical part, based on a selected sample, I investigated the experience 

of parents whose children have autism spectrum disorder, by collaborating with different 

specialists. I used qualitative research method in my investigation. The conclusions were that 

in most cases, the parents are excluded from the guidance and treatment processes and 

overlooked as the experts by experience. Too often, they do not recognize parents’ needs, 

depriving them of information, support and help. Generally, the parents manifested unpleasant 

experiences and dissatisfaction with social workers. The research put in focus two major 

needs: making both professionals and lay public aware about the subject and assigning 

qualified attendants to all children with autism spectrum disorder.  

KEY WORDS: autism spectrum disorder, child with autism disorder, parents, collaboration 

with specialists, participatory practices. 
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I. UVOD 
 

V Sloveniji ima približno četrtina šoloobveznih otrok posebne potrebe. Ti otroci so usmerjeni 

v različne programe vzgoje in izobraževanja, deležni pa so tudi obravnave v okviru 

zdravstvene mreže pri specialistih in znotraj razvojnih ambulant. Med njimi so tudi otroci z 

avtističnimi motnjami (Opara, 2015). Na področju pomoči otrokom s posebnimi potrebami je 

bilo v zadnjih letih v Sloveniji zaznati velik premik, a zdi se, da so strokovni delavci pozabili, 

da so posebne potrebe otroka stvar celotne družine in ne samo posameznika, zato pomoč in 

podporo potrebujejo še posebej starši otrok, pravi Globačnik (2015), tako z vidika čustvene 

opore kot z vidika informacij in pridobivanja znanja za delo.  

 

Socialna pedagogika je smer, ki se ukvarja z obrobnimi populacijami, manjšinami, s tistimi na 

robu družbe, z osamljenimi in je ena tistih ved, ki v ospredje svojega delovanja postavlja 

uporabnika, njegov vidik, potenciale, vire moči. Kobolt in Rapuš Pavel (2006b) pravita, da je 

socialna pedagogika tista, ki uporabniku da priložnost, da spregovori in interveniranje 

načrtuje iz njegove pripovedi in zgodbe. Tako sem tudi sama želela dati glas eni izmed 

osamljenih in od sistema pozabljenih skupin. Po prebiranju člankov, katerih glavni akterji so 

starši otrok z motnjami avtističnega spektra, sem opazila, da v ospredje stopajo teme, kot so 

zapostavljenost, zapuščenost, izčrpavanje, domače delo ter neposluh države. Takoj sem 

vedela, da je to populacija, ki jo želim vključiti v raziskavo. Velik del življenja teh staršev je 

tudi stigma, ki jo nanje prenesejo otroci, ki se vedejo družbeno nesprejemljivo, odklonsko 

(Coleman, 1999). Dejstvo je, da so motnje avtističnega spektra pri nas slabo predstavljene 

širši množici, ta si potem ustvarja svoje predstave o otrokih in predvsem njihovih starših. S 

tem, ko sem staršem ponudila priložnost, da spregovorijo o svojih izkušnjah s strokovnimi 

delavci, sem želela osvetliti, koliko in kako so ti otroci poznani slovenski družbi ter kako se 

le-ta trudi integrirati populacijo otrok in staršev medse in s tem preprečiti neprijetne občutke. 

Gre za prikaz stanja s področja usmerjanja in obravnave otrok z motnjami avtističnega spektra 

ter za spodbudo za načrtovanje sprememb, izhajajoč iz potreb staršev ter za spodbujanje 

njihovih virov moči.   

 

V teoretičnem delu bom na kratko predstavila, kdo so otroci z motnjami avtističnega spektra, 

katere so njihove značilnosti in prvi prepoznavni znaki, na katere moramo biti pozorni 

predvsem strokovni delavci. Prikazala bom tudi, kako potekajo diagnostika, usmerjanje in 

obravnava. V nadaljevanju se bom usmerila k staršem, k njihovim občutkom ob diagnozi 

otroka ter soočanju z njimi. Zatem se bom dotaknila področja pravic in dolžnosti. Predstavila 

bom, s katerimi strokovnimi delavci se v procesu usmerjanja in obravnave srečajo starši ter 

kje iščejo vire moči, če pomoči in podpore strokovnjakov ni. Preko pomembnih konceptov 

socialno pedagoškega dela bom nato predstavila pomen participacije staršev v procesu 

usmerjanja in obravnave ter nujnost sodelovanja strokovnih delavcev s starši in drugega z 

drugim. V ospredje bom postavila celostni pristop obravnave ter vključenost staršev kot 

ekspertov iz izkušenj.  

 

V empiričnem delu bom na podlagi intervjujev z mamami in očeti otrok z motnjami 

avtističnega spektra odgovorila na raziskovalna vprašanja ter pokazala, kako starši doživljajo 

zakonodajo ter kako jo strokovni delavci po njihovem mnenju upoštevajo. V nadaljevanju 

bom predstavila, s katerimi strokovnimi delavci so se starši med usmerjanjem in obravnavo 

srečali, kako so bili z njimi zadovoljni, katere oblike pomoči so pri njih dobili in kaj so 

pogrešali. Ustavila se bom tudi pri pomenu neformalne podpore, problemu neozaveščenosti 

družbe o populaciji otrok z motnjami avtističnega spektra ter različnih obremenitvah staršev. 

Predstavila bom potrebe staršev ter njihove predloge za izboljšanje sedanjega stanja.  
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II. TEORETIČNI DEL  
 

1. OTROCI Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA  
 

1.1 MOTNJE AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Raziskovanje o MAS sega v leto 1943, ko je ameriški psihiater Leo Kenner objavil članek, v 

katerem je opisoval otroke z avtizmom na podlagi petletnega opazovanja. Leto kasneje je 

Hans Asperger izdal podoben članek, v katerem je opisal socialne, govorne in miselne 

sposobnosti štirih fantov. V obeh člankih so bili opisi otrok s slabo socialno interakcijo, 

nezmožnostjo normalne komunikacije ter pojavljanjem obdobij zanimanja za določeno temo. 

Razlika je bila le v tem, da so otroci v Aspergerjevem članku kazali milejše znake (Attwood, 

2007). Na te razlike je leta 1981 prva opozorila dr. Lorna Wing, ko je opisala otroke, ki sicer 

kažejo znake avtizma, razvijejo pa zadovoljive govorne sposobnosti in kažejo željo po 

socialnem stiku (Wing in Attwood, 1987). Od devetdesetih let je Aspergerjev sindrom ena 

izmed podskupin v avtističnem spektru (Attwood, 2007).  

 

Danes je v uporabi besedna zveza »motnje avtističnega spektra«, s katero opisujemo 

posameznike, ki so jim skupni primanjkljaji na področjih verbalne in neverbalne 

komunikacije, socialne interakcije ter fleksibilnega vedenja in mišljenja (Kesič Dimic, 2010).  

Mednje štejemo avtizem, Aspergerjev sindrom, Rettov sindrom, sindrom lomljivega 

kromosoma x, otroško dezintegrirano motnjo in nespecifično razvojno motnjo. Gre za širok 

spekter potreb, ki zajema osebe s težavami različnih stopenj in sposobnosti (Hannah, 2009). 

Žagar (2012) poudari, da je razlika v tem, da so simptomi pri otrocih z avtizmom številčnejši 

in bolj resni kot pri otrocih z neavtističnimi razvojnimi motnjami ter zahtevajo obravnavo 

skozi celotno življenjsko obdobje.  

 

1.2 VZROK ZA NASTANEK MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA  

 

O tem, kateri so vzroki za nastanek MAS, je bilo zapisanega že veliko, a ti še vedno niso 

znani. Žagar (2012) izpostavi tri dejstva oziroma ugotovitve genetskih raziskav, ki kažejo na 

to, da bi bile MAS lahko dedne. Prvo dejstvo je, da imajo sorodniki otrok z MAS pogosteje 

tudi sami motnjo, drugo, da različna zastopanost po spolu lahko kaže na povezavo s 

kromosomi, zadnje pa neobičajni rezultati vzorcev krvnih proteinov v družinah otrok z MAS. 

Dejstvo je, da se motnje pojavijo tudi, ko ni nobenih znakov, ki bi kazali na vpliv dednosti.  

 

Attwood (2007) omenja tri potencialne vzroke motenj avtističnega spektra, ki so genetski 

faktorji, težave ob porodu ter infekcije v prenatalnem obdobju in v obdobju zgodnjega 

otroštva. Znanost zato predvideva, da gre za interakcijo dejavnikov okolja in genetike 

(American Psychiatric Association, 2013). Vendar to, kakor pravi Kesič Dimic (2010), ne 

pomeni, da so za razvoj motnje s svojim ravnanjem krivi starši, kar potrjuje tudi Attwood 

(2007), ki pravi, da so MAS razvojne motnje, nastale kot posledica nepravilnosti v določenih 

strukturah in sistemih možganov.  

 

1.3 OTROCI Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

V Sloveniji do leta 2011 nismo poznali skupine otrok z MAS, vsaj ne v uradnih listih 

Republike Slovenije. Kategorija teh otrok ni obstajala, zato so otroke usmerjali v druge 

skupine, najpogosteje v skupino dolgotrajno bolnih otrok ali otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami (Opara, 2015). Leta 2011 je bil sprejet Zakon o usmerjanju otrok s 
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posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP-1), kjer so v 2. členu kot otroci s posebnimi 

potrebami opredeljeni tudi otroci z avtističnimi motnjami (ZUOPP-1, 2011). V nadaljevanju 

magistrske naloge bom uporabljala besedno zvezo motnje avtističnega spektra, ki je v stroki 

pri nas in v tujini bolje poznana in poudarja, da gre za spekter, torej so si posamezniki med 

seboj različni, pri obravnavi pa zato posploševanja ne sme biti. Izhajati je potrebno iz vsakega 

posameznika in na podlagi njegovih osebnih značilnosti načrtovati intervencije in obravnavo, 

kar zagovarjata Kobolt in Rapuš Pavel (2006b).  

 

Ne smemo pozabiti, da so tako kot vsi otroci tudi otroci z MAS različni, kažejo različna 

vedenja in odzive. Pri nekaterih gre za lažjo, pri drugih za težjo obliko, značilnosti lahko 

ostanejo vse življenje, se sčasoma spremenijo ali izginejo. Vsem tem otrokom so skupni 

primanjkljaji na področju komunikacije in socialne interakcije ter zoženi interesi in 

stereotipno vedenje (Kesič Dimic, 2010). Z oblikovanjem kategorije v zakonu so ti otroci 

pridobili primernejšo obravnavo, a Rovšek (2015) opozarja, da je potrebno še veliko narediti 

v smeri izboljšanja vzgoje in izobraževanja ter zadovoljevanja specifičnih potreb te skupine 

otrok. Vzgojno-izobraževalni programi morajo torej prilagoditi poučevanja in se usmeriti k 

socialnim in h komunikacijskim spretnostim, k strukturiranemu okolju, po potrebi pa 

oblikovati programe za spreminjanje vedenja (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij 

za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 2013). 

 

1.4 PRVI PREPOZNAVNI ZNAKI  

 

Za zgodnje odkrivanje otrok z MAS je pomembno zgodnje prepoznavanje (Jurišić, 2006). 

Znaki so lahko opazni že v prvem letu starosti, najkasneje pa v tretjem letu (Žagar, 2012). 

Najpogosteje jih prvi opazijo starši ali strokovni delavci vrtca, saj prihaja do odstopanj od 

pričakovanega razvoja ter do odstopanja od drugih otrok v oddelku (Kesič Dimic, 2010). 

Zavedati se je potrebno, da pri tretjini otrok z MAS lahko pride tudi do regresije, kar je bolj 

značilno za pervezivno razvojno motnjo, zato se znaki pojavijo šele kasneje (c idr., 2009). 

Med zgodnejše prepoznavne znake štejemo (Kesič Dimic, 2010, str. 64): 

 

- V starosti enega leta ne čeblja, ne kaže s prstom na predmete, ne uporablja obrazne 

mimike, 

- pri starosti 16 mesecev ne spregovori niti ene besede, 

- se ne odziva na svoje ime, 

- ne vzpostavlja očesnega stika, 

- izgleda, kot da ne ve, kaj naj bi počel z igračami, 

- igrače postavlja v vrste, linije, 

- je pretirano navezan na eno samo igračko ali predmet, 

- se ne smeji, 

- deluje, kot da je gluh.  

 

1.5 ZNAČILNOSTI OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Otroci z MAS kažejo različne vedenjske vzorce na treh temeljnih področjih, ki jih bom 

opisala v nadaljevanju. V večji meri značilnosti veljajo za otroke z avtizmom, zato se zdi 

smiselno poudariti tudi nekaj glavnih razlik, ki otroke z avtizmom ločijo od otrok z 

Aspergerjevim sindromom. 
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1.5.1 Socialni razvoj 

 

Stone (2006) meni, da ima vsak otrok z MAS slabše socialne zmožnosti, torej je nezmožen 

družiti se z drugimi ljudmi. Žagar (2012) pravi, da včasih tolerirajo stik, a le z vidika lastnih 

potreb, zato rečemo, da so njihovi odnosi instrumentalni in imajo od njih korist. Imajo malo 

stikov z drugimi in se od njih umikajo. To še posebej veliko nelagodja zbuja pri svojcih, za 

katere ne kažejo potrebe po preživljanju več časa z njimi (Kesič Dimic, 2010), prav tako se ne 

odzivajo na nasmehe, ne ponavljajo aktivnosti, kot je na primer mahanje v pozdrav in ne 

kažejo interesa za igro z drugimi (Stone, 2006). Žagar (2012) dodaja še, da nimajo potrebe po 

pozornosti in zadovoljevanju drugih oseb, niti staršev. Tudi objem ni iskanje pozornosti ali 

socialnega stika, pač pa daje zgolj neko fizično ugodje, ob katerem otrok z osebo ne navezuje 

očesnega kontakta, ne govori. Večinoma se igrajo sami ali s sorojenci, ki se naučijo, katere 

igre otrok sprejema in katerih ne.   

 

Veliko težav imajo na področju čustev, kar privede do tega, da jih ljudje opisujejo kot 

neempatične. A Jurišić (2015d) opozori, da ne gre za pomanjkanje empatije, ampak za 

pomanjkanje teorije uma. To pomeni, da otroci nimajo razvitega ustreznega poimenovanja 

čustev, zato se na čustva drugih odzivajo kot na nek nepomemben dogodek. Otrok recimo ne 

ve, da je mama žalostna, kadar joka, zato si je ne prizadeva potolažiti (Žagar, 2012). Že 

raziskava iz leta 1987 (Snow in sodelavci) je pokazala, da so šibki tudi pri izražanju čustev, ki 

niso neustrezna glede na situacijo, so pa namenjena njim samim in ne drugim (Jurišić, 1991).  

 

Jurišić (2015a) opomni, da se moramo zavedati, da so si otroci različni in da se lahko vsak 

otrok z MAS v nekaterih situacijah odziva tako, spet v drugi drugače, mogoče kdaj celo v 

podobni situaciji ravna povsem nasprotno. V resnici gre torej za kakovostni primanjkljaj 

socialnih interakcij.  

 

1.5.2 Komunikacijske sposobnosti 

 

Za otroke z MAS je značilen primanjkljaj na področju prilagajanja sogovorniku (Jurišić, 

2015d). Že kot dojenčki se redkeje odzivajo z obrazno mimiko, gestami in glasovi, manj je 

tudi joka in vpitja. Čustva izražajo redko, a kadar jih, so namenjana njim samim in ne 

komunikaciji z okolico. Kasneje je zanje značilen očesni stik, usmerjen stran od drugih. 

Njihova neverbalna komunikacija je omejena ali pa je sploh ni, zato se je morajo naučiti 

(Žagar, 2012).  

 

Komunicirajo na različne načine. Nekateri govora nikoli ne razvijejo, lahko delujejo, kot da 

so gluhi, saj se ne odzivajo s kretnjami. Zanje Jurišić (1991) predlaga učenje govora s 

kretnjami. Pri veliko otrocih imamo občutek, da govorijo v tujem, nerazumljivem jeziku 

(Kesič Dimic, 2010). Ton je zelo nizek, podoben glasu gluhih otrok, lahko pa je zelo visok in 

neoblikovan. Je instrumentalen, osredotočen na neko aktivnost, za katero želijo, da se takoj 

izvrši (Žagar, 2012). Kesič Dimic (2012) kot posebno značilnost izpostavi eholalijo tj. 

ponavljanje pravkar slišanih besed ali ponovitev besed, ki so jih v preteklosti nekje slišali, 

Žagar (2012) pa dodaja, da uporaba teh besed v ozadju skriva strinjanje ali nestrinjanje z neko 

izjavo.  

 

Zaradi nezmožnosti interpretacije dogodkov ter besedne in nebesedne govorice drugih se 

otroci z MAS (in tudi že starejši) redko vključujejo v pogovor (Kesič Dimic, 2010). Otroci z 

MAS, ki funkcionirajo na višjih ravneh, razvijejo govor do te mere, da ostali z njimi lahko 
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komuniciramo s pogovorno rabo jezika, večinoma v pogovorih o njim ljubih stvareh (Žagar, 

2012).  

 

1.5.3 Aktivnosti in interesi  

 

Na področje aktivnosti in interesov sodijo: drugačna igra, reagiranje v trenutku frustracij in 

vznemirjenosti, oblikovanje rutine ter neobičajnih interesov (Žagar, 2012). Kodrič (2006) 

omenja preprosto funkcijsko igro kot rutinsko manipulacijo z enim samim predmetom, ki ima, 

kot pravi Žagar (2012) senzorično značilnost (barva, dotik, vonj) in otroku lahko daje občutek 

varnosti. Prva in tudi najpogostejša igra je senzorna igra, za katero je značilno ponavljanje. S 

to aktivnostjo otrok z MAS težko preneha. Če ga kdo želi ustaviti, izraža jezo in nejevoljo. 

Simbolna igra je zelo slabo razvita, saj se ne morejo pretvarjati, da so nekdo drug (Kodrič, 

2006). Tudi igra v skupini je redkost in je kot pravi Jurišić (1991) mogoča le ob pomoči 

odraslega.  

 

Za nekatere so značilni specifični, močni in pogosto neobičajni interesi, najpogosteje na 

področju matematike (Žagar, 2012). Ti interesi postanejo moteči, ko se njihova pozornost in 

motivacija usmerita samo k tej temi, saj omeji druga področja učenja in sporazumevanje z 

drugimi. To značilnost pojasni »teorija o šibki osrednji usklajenosti«, ki pravi, da se otroci z 

MAS usmerjajo na podrobnosti, medtem pa celovit vpogled pri njih ni mogoč (Jurišić, 2016).  

 

1.5.4 Druge značilnosti  

 

Za otroke z MAS je značilna želja po rutini. Sprememba le-te lahko povzroči strah in napade 

besa. Silne izbruhe, tudi samopoškodovanje, lahko povzročijo spremembe dejavnosti, okolja 

ali dnevnega reda. Na vsakdanje stvari torej reagirajo neustrezno, burno, ne zavedajo pa se 

resničnih nevarnosti, na primer, kako je nevarna hoja po sredini ceste (Kesič Dimic, 2010). 

Značilna je tudi hiper- ali hipoobčutljivost na senzorne dražljaje, ki se kaže kot močna ali 

šibka odzivnost na kateregakoli od zaznavnih kanalov. Nekatere boli prijem, drugega zmotijo 

ozka oblačila, našitek na tkanini, glasni zvoki, svetloba ali močne barve (Kesič Dimic, 2010; 

Žagar, 2012). Pozornost lahko hkrati usmerjajo samo k eni dejavnosti ali osebi, zato jo 

pogosto usmerjajo na del in ne na celoto ter pri tem vztrajajo. Pozornosti pogosto ne morejo 

preusmeriti z enega na drug dražljaj (Žagar, 2012).  

 

1.5.5 Otroci z Aspergerjevim sindromom 

 

Aspergerjev sindrom je oblika avtizma, ki je od klasičnega avtizma veliko bolj razširjen. 

Zaradi bolj uspešnega funkcioniranja v okolici ga imenujemo tudi visokofunkcionalni 

avtizem. Glavne značilnosti so: pomanjkljive socialne spretnosti, težave s socialno 

komunikacijo ter intenzivno zanimanje za določeno stvar (Attwood, 2007). Žagar (2012) kot 

prvo podobnost z otroci z avtizmom izpostavi prirojenost motnje, sledijo pa ji slab očesni stik, 

stereotipno vedenje, gibanje in eholalija, odpor do sprememb, izolirani in nenavadni interesi 

ter težave pri navezovanju stikov. Kesič Dimic (2010) dodaja še preobčutljivost na senzorne 

dražljaje ter nerazumevanje neverbalne komunikacije.  

 

Pomembno se mi zdi izpostaviti razlike. Prva razlika je na področju govora, ki je pri otrocih z 

Aspergerjevim sindromom od petega leta naprej tekoč, a to nikakor ne pomeni, da jezik znajo 

uporabiti v socialnih situacijah in v socialne namene (Whitaker, 2011). Ker govor razumejo 

dobesedno, ne znajo prepoznati in razumeti šal, metafor in sarkazma. Sledi razlika na 

področju motorike, kjer za otroke z Aspergerjevim sindromom velja, da so v večini gibalno 
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nespretni (Attwood, 2007). Z razliko od otrok z avtizmom imajo razvite sposobnosti 

abstraktnega mišljenja in so pogosto povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni. Po navadi 

tudi nimajo priključenih motenj v duševnem razvoju, lahko pa imajo primanjkljaje na 

posameznih področjih učenja, na primer disleksijo, dispraksijo ali motnjo pozornosti. Imajo 

dober mehanski spomin (Žagar, 2012).  

 

1.6 DIAGNOSTICIRANJE OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Na tem mestu se zdi smiselno vprašati, ali je v današnjem kontekstu beseda diagnosticiranje 

še primerna. Opara (2015) opozarja na to, da se takšno poimenovanje usmerja predvsem na 

motnjo in deficite, ne pa na posameznika. Namen diagnosticiranja je prepoznati motnjo, ne pa 

tudi oblikovanje in iskanje prilagoditev, resursov in oblik pomoči posamezniku. V ta namen je 

bolje uporabiti besedo ocenjevanje, ki ima dva namena (prav tam, str. 40):  

 

- identifikacijo, povezano z uradno odločitvijo, da ima otrok posebne potrebe, zaradi 

česar potrebuje »dodatne vire« in podporo pri učitelju,  

- oblikovati učne programe, kjer je ocenjevanje osredotočeno na potenciale in tudi 

slabosti otroka. Te informacije se pogosto uporabljajo kot začetna podlaga za izdelavo 

individualiziranega programa vzgoje in izobraževanja.  

 

To novo poimenovanje zahteva, da pri postavljanju ocene sodeluje več oseb, tj. tim 

strokovnjakov, ki se ukvarja z ocenjevanjem otroka in ima tudi pristojnosti, da potrdi, ovrže in 

z izsledki dokaže prisotnost MAS pri otroku. V njem so nujno tudi strokovnjaki vrtcev in šol, 

ki poznajo otroka in njegovo odzivanje ter otrokovi starši (Jurišić, 2006). National Autism 

Center (2015) predstavi šest sestavnih elementov procesa ocenjevanja. Prvi in eden izmed 

pomembnejših elementov, s katerim pridobivamo celosten pogled, je intervju s starši ali 

skrbniki. Drugi element je pregled ustrezne medicinske, psihološke ter pedagoške 

dokumentacije, kjer ima veliko vrednost poročilo vrtca ali šole. Pri ocenjevanju morajo biti 

pozorni na štiri temeljna področja. Prvo je socialni razvoj, povezan s primanjkljaji v 

socializaciji in socialnih odnosih, sledijo pa še: težja prizadetost govora, težave pri neverbalni 

in verbalni komunikaciji ter kategorija drugo, kamor sodijo odpor do sprememb, odstopanja v 

gibanju, rutina, samospodbudno vedenje, navezanost na predmete, nenavadni odzivi na 

senzorne dražljaje ter odsotnost domišljijske igre (Happe, 1996). National Autism Center 

(2015) dodaja še področje omejenega, ponavljajočega se zanimanja, vedenja ali dejavnosti. 

Med elemente štejemo še razvojno oceno ali oceno sposobnosti, opazovanje otroka med igro, 

oceno prilagoditvenih spretnosti ter zdravniški pregled. Zbrana dokumentacija je osnova za 

usmeritev otroka z MAS v primeren program vzgoje in izobraževanja in jo mora »Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo« pridobiti od staršev ali skrbnikov (ZUOPP-1, 25. člen). 

Globačnik (2012) meni, da je faza ocenjevanja pomembna predvsem z vidika krepitve 

sodelovalnega odnosa med starši in strokovnjaki, ki od vsega začetka skupaj odločajo, katere 

oblike obravnave in intervencije so primerne za otroka.  

 

1.7 USMERJANJE OTROK Z MOTNJAM AVTISTIČNEGA SPEKTRA  

 

Povedala sem že, da otroci z avtističnimi motnjami kot samostojna kategorija v Republiki 

Sloveniji obstajajo šele od leta 2011. Kot dopolnitev ZUOPP-1 je bil leta 2013 izdan 

»Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami«, 

kjer je zapisano, kam se usmeri otroka z motnjami avtističnega spektra v predšolskem 

obdobju ter v obdobju učenja in šolanja. V predšolskem obdobju se usmerjanje oz. otroke 
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razlikuje na (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi 

potrebami, 2013, priloga 7):  

 

- otroke z MAS, ki imajo normalne dosežke na razvojnih preizkusih ali so ti v blagem 

zaostajanju (na ravni lažje motnje v duševnem razvoju). Te se usmeri v program s 

prilagojenim izvajanjem in DSP;  

- otroke z MAS, ki imajo dosežke na razvojnih preizkusih v pomembnem zaostajanju 

(na ravni zmerne/težje/težke motnje v duševnem razvoju). Njih se usmeri v prilagojeni 

program.  

 

Glede na sposobnosti učenja in šolanja se usmerjanje oz. otroke razlikuje na (prav tam):  

- otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnost inteligentnosti, hkrati pa tudi adaptivno 

(prilagojeno) vedenje in skladne učne dosežke, te se usmeri v program s prilagojenim 

izvajanjem in DSP;  

- otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnosti inteligentnosti z izrazitejšimi težavami 

na posameznih področjih učenja in nižjo raven prilagojenega vedenja (vendar na 

nobenem področju ne nižje kot -2 SD od povprečja), te se usmeri v prilagojeni 

program z enakovrednim izobrazbenim standardom;  

- otroke z MAS, ki imajo mejne sposobnosti inteligentnosti ali lažjo motnjo v duševnem 

razvoju in otroke z MAS, ki imajo normalne sposobnosti inteligentnosti ter pomembno 

znižano raven prilagojenega vedenja (nižje kot -2SD od povprečja), njih se praviloma 

usmeri v program z nižjim izobrazbenim standardom; na nekaterih področjih imajo 

lahko tudi višje učne dosežke, kar je potrebno upoštevati v individualiziranem 

programu;  

- otroke z MAS, ki imajo pridruženo zmerno/težjo/težko motnjo v duševnem razvoju oz. 

ob višjih sposobnostih inteligentnosti tako znižano raven prilagojenega vedenja in 

učne dosežke, da ne morejo funkcionirati v programu z nižjim izobrazbenim 

standardom, slednje se usmeri v posebni program vzgoje in izobraževanja; na 

nekaterih področjih imajo lahko tudi višjo raven učnih dosežkov, kar je potrebno 

upoštevati v individualiziranem programu.  

 

Leta 2015 je v veljavo stopil še en pomemben dokument tj. »Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami«, ki ga je izdal Zavod 

Republike Slovenije za šolstvo. V njem je zapisano, koga vse lahko komisija za usmerjanje 

opredeli kot otroka z avtističnimi motnjami. V dokumentu je šest kriterijev, ki otroke razdelijo 

na otroke z lažjimi, zmernimi ali s težjimi primanjkljaji na dveh področjih, in sicer na 

področju socialne komunikacije in interakcije ter na področju vedenja, aktivnosti in interesov. 

Otrokom, ki ustrezajo kategorijam zmernih ali težjih primanjkljajev, je po tem dokumentu 

dodeljen tudi začasni spremljevalec (Vovk Ornik, 2015).  

 

Opara (2015) meni, da je takšen način usmerjanja bližje segregirani obravnavi otrok z MAS in 

nasploh otrok s posebnimi potrebami. Že sam termin pove, da si želimo otroka vključiti v 

neko obliko, program vzgoje in izobraževanja, ne ukvarja pa se s strategijami, prilagoditvami 

in z oblikami strokovne pomoči, ki jo otrok potrebuje. Vseeno ta termin pomeni odmik od 

medicinskega diskurza, ki je v ospredje postavljal diagnozo. V ospredje moramo postaviti 

otrokov razvoj, vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, kar pa s seboj prinese potrebo po 

preverjanju usmeritve (Opara, 2005). Problem slovenskega sistema se mu zdi to, da komisije 

otroka usmerijo samo na podlagi dokumentacij in poročil vrtcev, šol in zdravnikov, stika z 

otrokom in njegovo družino pa ni (Opara, 2015). Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je 

dolg postopek, ki ga s pisno zahtevo najpogosteje začnejo starši oziroma zakoniti zastopniki 
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(ZUOPP-1, 25. člen). Starši so tudi tisti, ki morajo priskrbeti vso potrebno strokovno 

dokumentacijo, ki dokazuje, da je bil otroku že zagotovljen kontinuum pomoči (ZUOPP-1, 

26. člen). Usmerjanje otroka z MAS je lahko dolg postopek in se pogosto že prepleta s 

postopkom obravnave. Otroci z MAS ne morejo čakati odločb, pač pa potrebujejo 

prilagoditve tukaj in zdaj (Jurišić, 2006). Tu v ospredje stopi sodelovanje staršev z različnimi 

strokovnimi službami ter njihova pripravljenost za sodelovanje in prilagajanje, o čemer bom 

pisala v nadaljevanju.  

 

1.8 OBRAVNAVA OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA  

 

1.8.1 Zgodnja obravnava 

 

Starši prva odstopanja pri otroku prepoznajo že v prvem letu starosti, a so ti v povprečju kot 

otroci z MAS spoznani šele med starostjo štiri leta in pol ter pet let in pol, otroci z 

Aspergerjevim sindromom pa celo leto kasneje. Povsem zanesljivo bi lahko otroka prepoznali 

kot otroka z MAS že pri dveh letih, kar bi omogočilo zgodnjo obravnavo (Jurišić, 2006). Na 

tem mestu se zdi smiselno nekaj besed nameniti tudi temu, precej novemu terminu.  

 

Zgodnja obravnava je multidisciplinarna storitev, ki traja od rojstva do vstopa v šolo. Glavni 

namen je spodbuda razvoja otrokovih sposobnosti, zmanjšanje razvojnih zaostankov ter 

preprečevanje poslabšanja primanjkljajev. V ospredju je tudi spodbujanje vloge družine ter 

vključevanje staršev. Vanjo sta najpogosteje vključeni dve skupini otrok, in sicer (Golin in 

Ducanis, 1981, v Globačnik, 2012, str. 19):  

 

- skupina rizičnih otrok, ki so mlajši od treh let in pri katerih predvidevamo, da bo prišlo 

do trajnega razvojnega zaostanka na različnih področjih (kognitivnem, motoričnem, na 

področju komunikacije in čustvovanja) in 

- skupina otrok s primanjkljaji, ovirami oziroma motnjami (invalidnost), ki imajo 

primanjkljaj, ki ga lahko ugotovimo dokaj hitro. Primeri za to so okvare sluha, vida, 

motnje v duševnem razvoju, gibalna oviranost. 

 

Blackman (2003) pravi, da je cilj zgodnje obravnave predvsem preventiven, kar pomeni, da 

naj bi si vsi udeleženi prizadevali za zmanjšanje kognitivnih, psiholoških, čustvenih in drugih 

ovir pred vstopom v šolo. Pomembno je ustvariti partnerstvo med starši, strokovnjaki in 

otrokom, predvsem pa nuditi oporo in pomoč staršem pri delu z otrokom in pri iskanju najbolj 

optimalnih možnosti za otroka ob vstopu v šolo. Z idejo zgodnje obravnave v ospredje stopa 

socialni oziroma sociološki model, ki ga lahko povežemo z idejo v življenjski svet usmerjene 

pedagogike (Globačnik, 2012). Ta se želi približati skupnosti, se vključiti v življenjski svet 

otrok s posebnimi potrebami in v svet njihovih družin. Njen cilj je v sistem vpeljati 

multidisciplinarnost, sodelovanje s starši, možnost soodločanja, sprejemanje različnosti in 

pripravljenost ustanov prilagajati se otrokom s posebnimi potrebami ter načrtovati in 

oblikovati vedno nove oblike dela (Grunwald in Thiersch, 2008).  

 

Za otroke z MAS je v zgodnji obravnavi ključna podpora na socialnem in komunikacijskem 

področju, kjer je cilj otroka naučiti komunicirati z okolico prek uporabe verbalne ali 

neverbalne komunikacije. Pomembna je tudi delovna terapija, ki temelji na učenju tistih 

spretnosti, ki omogočajo večjo samostojnost v vsakdanjem življenju (hranjenje, oblačenje, 

osebna higiena) (Macedoni – Lukšič idr., 2009).  
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1.8.2 Raznolikost obravnav otrok z motnjami avtističnega spektra  

 

Jurišić (1991) pravi, da sta skupna vsem obravnavam dva cilja, ki sta pospešek zaostanka v 

razvoju in zmanjšanje odklonov vedenja, ki zavirajo učenje, napredek, razlikujejo pa se v 

načinu doseganja. Danes poznamo več vrst obravnav otrok z MAS. Ker namen magistrskega 

dela ni podrobneje predstaviti vrste obravnav, jih bom le naštela in zelo na kratko opisala.  

 

Prvi je biokemični model obravnave, ki v ospredje postavlja specialno pedagoško in 

terapevtsko obravnavo. Ideja tega modela je zdravljenje otrok z motnjami avtističnega spektra 

z zdravili, ki povečajo ali znižujejo koncentracijo serotonina in dopamina. Naslednji je 

psihoanalitični model obravnave, ki predvideva, da gre za motnje psihogenega izvora, ki naj 

bi izhajale iz odnosa staršev. V tej obravnavi se otroka loči od staršev in posledično iz 

obravnave izključi. Tu je potrebno poudariti, da ni dokazov čustvene hladnosti in 

odmaknjenosti staršev otrok z avtizmom. Ta vrsta obravnave dobiva tudi največ kritik. Zadnji 

je multidisciplinarni pristop, ki se danes vedno bolj razvija in znotraj katerega se oblikujejo 

številne oblike pomoči in podpore otrokom, družini in njegovi okolici (prav tam).  

 

Slednji najbolj upošteva to, kar trdita Hodge in Chantler (2010), da so si otroci z MAS med 

seboj prav tako različni kot ostali otroci, zato ni mogoče določiti najboljšega in samo enega 

pristopa ter intervencij. Načrtovanje obravnave je izziv, saj morajo vsi strokovnjaki, ki 

prihajajo v stik z otrokom, tudi starši, svoje delo prilagajati individuumu, kar od njih zahteva 

kreativnost in razumevanje posebnosti. Zahteva tudi ogromno znanja s področja MAS. 

Multidisciplinarni pristop obravnave zahteva sodelovanje strokovnjakov s področij edukacije, 

medicine in terapij ter participativno vlogo staršev (Jurišić, 1991). Pri otrocih z MAS moramo 

obravnavo začeti zelo zgodaj, in sicer na področjih vedenja, kognicije, govora in 

komunikacije, samonadzora in samouravnavanja, samostojnosti in socialnih spretnosti. V 

obravnavo je nujno vključiti starše, jim nuditi podporo, predvsem pa informacije in znanje o 

motnji, metodah in tehnikah (Jurišić, 2006).  

 

V dokumentu »Smernice za celostno obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami« lahko 

vidimo, na katerih področjih je prisotna obravnava otrok z MAS v Sloveniji. Zdravstvo z 

zagotavljanjem pregledov skrbi za preventivo, ob pojavu odstopanj v razvoju pa tudi za 

diagnostiko. Za primer slednje je razvita mreža razvojnih ambulant, v katerih delujejo 

strokovni timi ter pomoč pediatrov in pedopsihiatrov. Na področju edukacije je zagotovljena 

predšolska obravnava znotraj rednih oddelkov in ob nudenju dodatne strokovne pomoči ter v 

razvojnih oddelkih. Čeprav se starši velikokrat borijo za to, da otrok ostane integriran v redni 

oddelek, strokovni delavci ocenjujejo, da je v razvojnih oddelkih zagotovljena najbolj 

intenzivna in specifična zgodnja obravnava. Podobno je tudi v šolstvu, kjer so učenci z MAS 

deležni pomoči v obliki dodatne strokovne pomoči ob vključitvi v redni oddelek ali pa so 

obravnavani znotraj specializiranih ustanov. Opazimo tudi nekatere nevladne organizacije, ki 

si prizadevajo za premik na področju obravnave otrok z MAS in za pomoč družinam, to so: 

Center društvo za avtizem, Društvo za avtizem DAN ter Inštitut za avtizem in sorodne motnje 

(Macedoni – Lukšič idr., 2009).    

 

2. STARŠI OTROK Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA 
 

Omenila sem že, da obstaja pristop, ki meni, da je vzrok za nastanek MAS v starših in tudi to, 

da je bila ta hipoteza ovržena. Zato pozabimo ideje o tem, da gre v primeru staršev otrok z 

MAS za shizofrene, zmedene, emocionalno hladne in odsotne starše. V resnici so to etikete, ki 

jih na starše lepi okolica, kar pri starših vzbudi dvom, sram, občutek nerazumevanja, fizično 
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in psihično utrujenost ter strah pred prihodnostjo. Vse to dobro opiše odgovor na vprašanje o 

tem, kdo so starši otrok z MAS, ki sta ga podala Shepard in Shepard (1989 v Jurišič, 1991, str. 

71):  

 

»To, kar je vsak izkusil, in to, česar ni izkusil nihče. To, da umreš zaradi tišine in 

buljenja ljudi, ko se srečajo s tvojim otrokom. Obenem pa bi celemu svetu rad 

razglasil, da imaš pač prizadetega otroka, istočasno bi za nekaj trenutkov hotel 

izginiti. To, da se včasih bojiš samo pomisliti na prihodnost. To, da ti je hudo, ko ti 

nekdo razlaga: »TA in TA otrok je enako star in zna TO in TO«. To, da te trije 

strokovnjaki v istem dnevu vprašajo, ali je bil kdor koli, kdaj koli iz vaše družine 

diagnosticiran kot shizofrenik. To, da poskušaš najti odgovore na vse »zakaje« 

drugega otroka in niti sam ne razumeš svojih odgovorov. To, da sovražiš vse tiste 

bedaste šale, ki se norčujejo iz prizadetih. To, da opazuješ svojega otroka v posebnem 

oddelku in se sprašuješ: »Kaj neki moj dela tukaj?«. To, da ti je hudo, ker ima toliko 

težav z izraženjem in istočasno ti je laže, ker ne veš, ali bi lahko prenesel, da bi izvedel 

za vse njegove občutke. To, da se sprašuješ: »Kje smo ga polomili?«. To, da upaš, da 

bo bolečina vse manjša, ko bo otrok vse večji in starejši, in ugotavljaš, da je tudi 

bolečina vse večja, vsaj malo večja, za vsak njegov rojstni dan. To, da se trudiš, da ne 

bi misli na to, koliko preprostejše je bilo življenje pred odgovornostjo za prizadetega 

otroka. To, da zavidaš staršem, za katere se ti zdi, da so svojega otroka poslali v šolo 

in vse lepo teče. – Za te otroke je ustrezen program to, da se učijo po naravni poti. To, 

da si želiš pomoč in ne etiket in teorij o vzrokih bolezni. To, da globoko v sebi veš, da 

si nekaj pridobil s svojim otrokom, ker te je naučil toliko, kot te ne bi nobene druge 

okoliščine – o življenju, o vsakdanjih stvareh, o ljubezni. To, da gledaš hčer in veš, da 

je bolečini navkljub, tudi ona bolj čuteča in prijazna, ker ima brata, kakršnega ima.« 

 

Nevrotipični otrok se v razvoju hitro čustveno prilagodi na svoje okolje, na starše in njihovo 

čustveno odzivnost in občutljivost. Med njim in starši se razvije navezanost in hitro drug za 

drugega vedo, kaj si želijo s posameznimi reakcijami sporočiti. Če ne razumejo gest, si to 

povedo z besedami. Pri otrocih z MAS pa vsega tega ni, otrok ne vrača naklonjenosti in ne 

zaznava socialnega sveta. Naloga staršev otrok z MAS je spustiti se v svet neodzivnosti in 

izoliranosti ter tam vztrajati in čakati na majhne napredke (Kompan Erzar, 2015b). Z dnem, 

ko se pojavi prva slutnja, da z otrokom nekaj ni v redu, se v družini otroka z motnjami 

avtističnega spektra nekaj spremeni, družina pa je postavljena pred preizkušnjo. Od tu naprej 

ne potrebuje obravnave, pomoči in podpore samo otrok, ampak cela družina, saj gre za sistem, 

znotraj katerega deli delujejo drug na drugega (Jurišić, 1991). 

 

2.1 STARŠI IN OTROKOVA DIAGNOZA MOTENJ AVTISTIČNEGA SPEKTRA  

 

Pri starših otrok z MAS se pojavi sum odstopanja pri otroku kmalu po rojstvu, ko se začnejo 

pojavljati vedenjski vzorci, ki jih niso pričakovali ali pa jih na njih opozorijo vzgojiteljice v 

vrtcu. Ti vzorci so prvi znaki (Kesič Dimic, 2010). Ob pojavu več značilnih znakov, ki kažejo 

na MAS, se staršem porušijo pričakovanja, pojavita se krivda in dvom v ustreznost lastnega 

ravnanja ter strah pred prihodnostjo (Figelj, 2006). Kljub temu ob postavitvi diagnostične 

ocene starši doživijo olajšanje in razbremenitev, a le do trenutka, ko izvejo, da gre za 

vseživljenjsko motnjo (DePape in Lindsey, 2014).  

 

Jurišić (1991) pravi, da se pri starših pojavijo dvomi vase in v ustreznost svojega ravnanja, 

iskanje vzrokov in krivcev, strah pred prihodnostjo ter fizična in psihična utrjenost. Vse to 

spremljajo še občutki žalosti, sovraštva, bolečine in obupa, ki jih Mikuš Kos (1999) pripisuje 
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občutku izgube, po Uranjek (1988) pa so ta čustva značilna za prvi dve fazi krize tj. fazo šoka 

in obupa. Za tretjo fazo, fazo iskanja oziroma vrednostno krizo so značilne intenzivne reakcije 

staršev, kot so jeza do strokovnjakov in pripisovanje krivde za diagnozo otroka, zanikanje 

primanjkljajev in postavljanje previsokih pričakovanj otroku, hiperprotektivnost, 

samoobtoževanje, z njimi pa občutke nemoči in stres (prav tam). Mikuš Kos (1999) dodaja 

možnost odklanjanja otroka, ambivalenten odnos ter nezmožnost ustrezne vzgoje in discipline 

pri otroku s posebnimi potrebami.  

 

Ko starši dobijo dovolj informacij od strokovnjakov in drugih staršev s podobnimi izkušnjami 

ter občutek, da delajo dobro in da imajo podporo, lahko pride do faze prilagoditve in s tem do 

sprejemanja realnosti (Uranjek, 1988). Po DePape in Lindsey (2014) ima družina v fazi 

prilagoditve še eno pomembno nalogo tj. ugotoviti, kako bo otrok z motnjami avtističnega 

spektra vplival na vsakdan, medosebne odnose, ostale družinske člane, na finančno stanje 

družine in na kariero staršev. Figelj (2006) to imenuje sposobnost prestrukturiranja družine ter 

vlog in nalog posameznih članov. Če do tega ne pride, so v družini prisotni konflikti, 

medsebojne napetosti, pogoste so tudi razveze. V tej fazi so lahko velika opora staršem 

strokovnjaki, ki jih opremijo z učinkovitimi strategijami in metodami za delo z otrokom, z 

informacijami o motnji in s strategijami za obvladovanje stresa. (DePape in Lindsey, 2014).  

 

K takim odzivom staršev veliko prispeva tudi odziv okolice, ki nenavadno vedenje otroka z 

MAS lahko dokaj hitro opazi. Težava je v tem, da za vedenje pogosto okrivi starše in njihovo 

slabo vzgojo, otroke pa označi za razvajene. Vsem članom družine na podlagi videza prilepi 

etikete, a v resnici pravzaprav ne ve, da gre za MAS. Tu govorimo o edinstveni stigmi, ki je 

posledica kombinacije navidezne fizične normalnosti in nenavadnega vedenja ter 

nepoznavanje motenj v družbi (Gray, 1993). Da stigma ne zaznamuje samo otroka, ampak 

celotno družino, so z raziskavo, v katero sta bila vključena 502 starša otrok z MAS, dokazali 

tudi Kinner in drugi (2015) in potrdili, da se znaki in težavno vedenje otrok na splošno 

povezuje s stigmo, z zavračanjem, izključevanjem in s predsodki družbe. Negativni odzivi 

okolice in temu pripadajoče stigmatiziranje v starših vzbujajo občutke krivde, hkrati pa 

predstavljajo izziv, s katerim se morajo spopasti (Gray, 1993).  

 

Starši ob spoznanju, da je njihov otrok drugačen (in tudi kasneje) potrebujejo pomoč in 

podporo različnih strokovnjakov pri reševanju svojih stisk in v skrbi za otroka ter njegov 

napredek (Novljan, 2004). Uranjek (1988) meni, da je naloga strokovnjakov zagotoviti 

prostor za pogovor in pustiti staršem čas za sprejemanje realnosti, s čimer se strinja tudi 

Novljan (2004). Dodaja, da jih je potrebno povabiti k sodelovanju in z njimi oblikovati odnos, 

v katerem so enakovredni sogovorniki, ki lahko izrazijo mnenja, stališča in pripovedujejo o 

svojem otroku. Strokovnjak naj starše seznani s pravicami, z dolžnostmi in s pooblastili, s 

čimer jim da vedeti, da ne bo prevzel vse odgovornosti, ampak bo dopuščal odprt dialog in 

sodelovanje. Namen takšnega odnosa je zagotoviti otrokov napredek in razvoj ter zadovoljiti 

tako otrokove kot tudi svoje potrebe. Znotraj takšnega odnosa bodo starši hitreje sprejeli 

realnost in začeli iskati rešitve (Mikuš Kos, 1999).  

 

 

2.2 PRAVICE IN DOLŽNOSTI STARŠEV OTROK Z MOTNJAMI 

AVTISTIČNEGA SPEKTRA V PROCESU USMERJANJA IN OBRAVNAVE V 

URADNIH DOKUMENTIH RS 

 

Spoznanje, da ima otrok posebne potrebe, za starše predstavlja veliko preizkušnjo, s katero se 

težko soočajo popolnoma sami. Hitro se podajo na pot iskanja informacij, znanj, 



12 

strokovnjakov, odgovorov in nasvetov. Ob zavedanju, da jim verjetno pripadajo dodatne 

pravice, se podajo tudi v iskanje le-teh. V iskanju pravic so starši pogosto izgubljeni, saj se na 

področju zakonodaje ne znajo orientirati, informiranost na tem področju je slaba (Murgel, 

2006). Hecimovic, Powell in Christensen (1999) so predstavili sedem temeljih področji, na 

katerih bi morale imeti družine z otrokom z MAS posebne pravice v smislu nudenja pomoči 

in podpore. Ta področja so področja financ, izobraževanja staršev, nadomestne oskrbe, 

načrtovanja obravnave, zavarovanja, podpornih mrež ter področje prehodov. V tem poglavju 

bom s pomočjo pregleda zakonodaje Republike Slovenije na področju otrok s posebnimi 

potrebami in nekaterih drugih uradnih dokumentov skušala podati, kako naša država upošteva 

in vključuje pravice in dolžnosti na omenjenih področjih. Skušala bom pokazati, kako ureja 

področje participacije staršev otrok s posebnimi potrebami in znotraj tega tudi staršev otrok z 

MAS na področju usmerjanja in obravnave otroka.  

 

2.2.1 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih  

 

Poleg že omenjenih težav, ki jih s seboj prinese otrok z MAS, je smiselno omeniti tudi 

finančno stisko. Starši so stalno v dvomih, za kaj naj denar porabijo, ali za družinski izlet ali 

za boljšo obravnavo in terapije svojega otroka (prav tam). Z družinskimi prejemki se v 

Sloveniji ukvarja »Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih« (v nadaljevanju 

ZSDP). Murgel (2006) opozori, da gre v tem zakonu za drugačno poimenovanje otrok s 

posebnimi potrebami, zato morajo biti starši previdni, ko želijo uveljavljati pravice. ZSDP 

govori o otrocih, ki potrebujejo posebno nego in varnost. Kdo so ti otroci, je zapisano v 

»Pravilniku o kriterijih za uveljavljenje pravic za otroke«, ki potrebujejo posebno nego in 

varnost, do pravic so upravičeni samo starši otrok z avtizmom s pridruženo zmerno ali težjo 

motnjo v duševnem razvoju, priloga k pravilniku pa v 34. točki pravice podeljuje tudi staršem 

otrok s pervazivnimi razvojnimi motnjami, kamor štejejo vse otroke z MAS, z izjemo jasne 

klinične slike Aspergerjevega sindroma (Pravilnik o kriterijih za uveljavljenje pravic za 

otroke, ki potrebujejo posebno nego in varnost, 2014).  

 

Prva pravica s tega področja, ki pripada staršem otrok z MAS, je starševski dopust in s sklopu 

tega je dopust za nego in varstvo otroka, ki ga lahko koristita oba starša ali druga oseba, ki za 

to dobi pooblastila CSD-ja ali sodišča (Murgel, 2006). Starševski dopust se lahko na podlagi 

mnenja zdravniške komisije podaljša za devetdeset dni, po preteku porodniške dobe (ZSDP, 

29. člen). Čeprav se prvi znaki pokažejo že zelo zgodaj, tudi v prvem letu starosti, pogosto 

traja veliko dlje, da postanejo otroci osebe z MAS obravnavami (Žagar, 2012). Glede na to 

dejstvo se postavi vprašanje, koliko staršev to pravico dejansko uveljavi, saj so do nje 

upravičeni samo tisti, katerim motnjo odkrijejo do starosti 18 mesecev (ZSDP, 32. člen). Za 

čas starševskega dopusta imajo pravico do starševskega nadomestila, Murgel (2006) pa 

opozori na to, da ta pravica izključuje prejemanje drugih nadomestil.  

 

Otroci z MAS potrebujejo veliko pomoči svojih staršev, od njih so odvisni in zahtevajo stalno 

spremljanje, sploh v času zgodnje obravnave, ko lahko vsak trenutek ukvarjanja z otrokom 

pomeni majhen korak k napredku (Pašić, 2005). Na tem področju gre ZSDP staršem nasproti 

s pravico do skrajšanja delovnega časa tudi po otrokovem tretjem letu ter vse do osemnajstega 

leta starosti otroka. Vendar to velja samo za otroke z avtizmom s pridruženo zmerno ali težjo 

motnjo v duševnem razvoju (Murgel, 2006).  

 

Omeniti je potrebno še družinske prejemke, ki pripadajo enemu staršu in naj bi pokrili 

povečane življenjske stroške družine (ZSDP, 79–80. člen).  
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2.2.2 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

 

V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju ZZVZZ), ki 

ureja področje zdravstva, zavarovanja in podpore s strani zdravniških služb, za otroke s 

posebnimi potrebami zopet uporablja drugačno terminologijo. V tem zakonu so to otroci z 

motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Na tem mestu se mi zdi pomembno izpostaviti 

problem terminologije slovenskega prostora, ki kaže na konflikt medicinskega in socialnega 

diskurza. Prvi v ospredje postavlja diagnozo, motnjo in bolezensko stanje, ki je izpostavljeno 

kot težava, ki jo je ob pomoči čim več strokovnjakov potrebno čim hitreje odstraniti. V 

socialnem modelu, ki je v ospredje postavljen v ZUOPP-1, pa je v ospredje postavljen 

posameznik, ki za svoje delovanje potrebuje individualne prilagoditve in interakcijo s svojo 

okolico. Sklepanja glede na diagnoze ni, saj so vsi posamezniki različni. Posameznik in 

njegova družina sta znotraj takšnega pristopa predstavljena kot enakopravna soudeleženca 

(Globačnik, 2012).  

 

ZZVZZ staršem otrok z MAS v okviru obveznega zavarovanja krije morebitne stroške 

zdravljenja ali rehabilitacije ter stroške zdravil (ZZVZZ, 23. člen). Murgel (2006) med 

pomembne pravice, povezane z zavarovanjem, šteje še pravico do storitev specialističnih 

ambulant in bolnišnic, ki v Sloveniji še vedno nosijo vodilno vlogo pri odkrivanju, diagnostiki 

in usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. V specialistično ambulanto lahko otroka napoti 

osebni zdravnik, pravica staršev otroka pa je, da sami izberejo zdravnika. Pri tem se morajo 

zavedati, da v primeru, ko ne izberejo najbližje ambulante ali zdravnika, potni stroški niso 

povrnjeni. Na področju MAS se je v 70-ih letih prejšnjega stoletja začela oblikovati mreža 

razvojnih ambulant v vseh slovenskih regijah. Namen je bil zagotavljanje celostne in 

interdisciplinarne obravnave v bližini doma ter zgodnja obravnava otroka (Macedoni - 

Lukšičidr., 2009). 

 

2.2.3 Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju  

 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju iz leta 1995 je prinesla prve ideje in premike na 

področju vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami in je tudi prva, ki otroke tako 

poimenuje. V tem dokumentu so bila upoštevana stališča »Splošne deklaracije človekovih 

pravic« in načelo enakih možnosti ob upoštevanju različnosti in drugačnosti. V njej je 

nakazana drugačna obravnava otrok s posebnimi potrebami, ki morajo biti integrirani v 

splošno vzgojo in izobraževanje. Postavila je zahteve po vpeljavi raznih oblik in metod dela, 

ki bodo omogočale integracijo otrok s posebnimi potrebami (Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju RS, 1995). Opara (2005) pohvali konceptualno zasnovo, a pravi, da ne podaja 

odgovorov in možnih rešitev. Te so veliko bolje razdelane v izdaji iz leta 2011, kjer je vzgoji 

in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami namenjeno samostojno poglavje.  

 

Strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju iz leta 

2011 kot problem izpostavljajo dejstvo, da nimamo razvite zgodnje obravnave, ki se poleg 

pomoči otroku osredotoča tudi na pomoč družini. Družina otroka s posebnimi potrebami bi 

morala biti deležna različnih oblik pomoči, kot so svetovanje, socialna pomoč, priložnostno 

varstvo, organizirani pregledi, ocene otrok in obravnave pri specialistih, pri tem pa bi morali 

strokovnjaki delovati drug z drugim in med seboj komunicirati, sodelovati. Vključevanje 

staršev v proces edukacije je tudi eno izmed načel vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami. Tudi cilji se tesno povezujejo s sodelovanjem šole s starši. Šola ima dolžnost, da 

starše obvesti o zaznavanju prvih znakov posebne potrebe ter ponudi takojšnje svetovanje o 

možnih oblikah pomoči. Šolska svetovalna služba postane glavna podpora staršem, ki ne 
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poznajo pravic, različnih možnosti in so pogosto brez znanj o otrokovi posebni potrebi. V 

nadaljevanju, ko je otrok že usmerjen, je potrebno staršem predajati informacije o dosežkih ter 

skupaj z njimi načrtovati pomoč za celotno družino. K sodelovanju sodi tudi obveščanje o 

najučinkovitejših in v ustanovi uporabljenih metodah in pristopih, ki jih lahko starši potem 

prenesejo tudi domov ali obratno. Dokument opozarja tudi na nujnost reorganizacije vzgojno-

izobraževalnih zavodov, ki jih mora država organizirati tako, da bodo družinam dostopni 

različni programi iz kontinuuma pomoči (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011). 

Vidimo torej, da dokument izpostavi pomen vključitve staršev ter predvideva pomoč in 

podporo na področjih načrtovanja obravnave, podpornih mrež ter prehodov. Vprašanje je, 

koliko ustanov dejansko sledi tem smernicam.  

 

2.2.4 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami  

 

Zakon za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je temeljni dokument, ki ureja pravice 

otrok s posebnimi potrebami na področju vzgoje in izobraževanja. Ureja usmerjanje v različne 

programe, določa postopek usmerjanja, postopek dela strokovne komisije ter vsebine odločbe 

o usmeritvi. Vključuje tudi starše in jim nalaga pravice in dolžnosti (Murgel, 2006).  

 

Ko starši sprejmejo dejstvo, da ima otrok MAS, se odločijo, da bodo poiskali ustrezno 

vzgojno-izobraževalno ustanovo ter pomoč in podporo drugih strokovnih delavcev (Kesič 

Dimic, 2010). Zdi se, da ZUOPP-1 razume, da je za sprejemanje otroka z MAS ali katere 

druge posebne potrebe potreben čas, saj jim daje možnost in pravico, da vložijo zahtevo za 

začetek usmerjanja, ko so na to pripravljeni (ZUOPP, 25. člen). Kot vlagatelji morajo zbrati 

vso strokovno dokumentacijo obravnave otroka, ki vključuje zdravstvena, psihološka, 

specialno pedagoška, socialna in druga poročila ter jo skupaj s poročilom vzgojno-

izobraževalnega zavoda, v katerega je vključen otrok, izročiti Zavodu Republike Slovenije za 

šolstvo (ZUOPP, 26. člen). Odločbo o usmeritvi morajo starši prejeti po pošti, potem pa imajo 

15 dni časa, da se zoper njo pritožijo (ZUOPP, 32. člen). Če pritožbe ni, so otroka dolžni 

vključiti v vzgojno-izobraževalno ustanovo skladno z dokončno odločbo v roku 15 dni 

(ZUOPP, 34. člen). Pravico imajo zahtevati spremembo usmeritve ali predčasno prenehanje 

veljavnosti, ki pa mora biti utemeljena in podprta z dokazi in dejstvi (ZUOPP, 33. člen).  

 

Starši otrok z MAS, ki so v ZUOPP-1 opredeljeni šele od leta 2011 (ZUOPP, 2. člen), morajo 

biti vključeni v pripravo in evalvacijo individualiziranega programa (ZUOPP, 36. člen). 

Zagotovljena mora biti svetovalna storitev za starše, kjer jim strokovnjak pomaga oblikovati 

realna pričakovanja do otrokovih sposobnosti, v okviru šole pa je priporočljivo organizirati 

seminarje zanje (ZUOPP, 20. člen). Prek takšnih aktivnosti starši pridobijo informacije in 

znanja glede posebnih potreb otroka ter možnih metodah in tehnikah dela. Globačnik (2012) 

priporoča oblikovanje partnerstva med strokovnimi delavci, starši in otrokom, Jurišić (1991) 

pa poudari, da je potrebno še posebej starše videti kot eksperte, saj z otrokom preživijo največ 

časa in ga tako najbolje poznajo. O partnerskem odnosu med starši in šolo bom več pisala v 

nadaljevanju.  

 

2.2.5 Ostalo   

 

Na tem mestu bom predstavila še nekaj pravic in dolžnosti staršev otrok z MAS, ki jih ne 

zajema noben zgoraj omenjen dokument. Prva je prednost pri sprejemu v vrtec, če je MAS pri 

otroku odkrita pred vpisom in jo lahko starši uveljavljajo s priloženim potrdilom o 

zdravstvenem stanju. To področje ureja Zakon o vrtcih. Pozneje, ko je otrok dovolj star, da se 

vpiše v šolo, lahko starši predlagajo odložitev šolanja in ugotavljanje pripravljenosti, o 
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odločitvi komisije pa morajo biti obveščeni tri mesece pred začetkom pouka. Na odločitev se 

lahko pritožijo. To področje ureja »Zakon o osnovni šoli« (Murgel, 2006). Starši, ki negujejo 

ali varujejo otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, (kakor otroke s posebnimi 

potrebami imenuje »Zakon o delovnih razmerjih«), imajo pravico do najmanj treh dodatnih 

dni dopusta (ZRD-1, 159. člen).  

 

Ob pregledu zakonodaje in uradnih dokumentov Republike Slovenije lahko zaključim, da 

glede na predlagana področja pomoči in podpore Hecimovic, Powell in Christensen (1999), 

Republika Slovenija staršem otrok z MAS na papirju zagotavlja pomoč in podporo na šestih 

področjih, manjka pa področje nadomestne oskrbe. Za finančno pomoč in zavarovanje skrbijo 

ZSDP in ZZVZZ in ZRD-1, za usklajevanje, načrtovanje in izvedbo pomoči otroku in 

sodelovanje s strokovnjaki so veliko naredili predlogi v »Beli knjigi o vzgoji in 

izobraževanju« iz leta 2011 ter ZUOPP-1. Ta dva dokumenta urejata tudi področji prehodov 

in s tem prihodnosti ter podporne mreže, ki je pri nas večinoma individualna podpora 

posameznih strokovnih delavcev. Zakonodaja ne vključuje skupinske podpore. 

 

2.3 PARTICIPATORNE PRAKSE TER POMOČ IN PODPORA STARŠEM 

 

Otrokova ocena MAS v družino vnese veliko sprememb, s katerimi se morajo družinski člani 

znati soočiti. Ker pogosto ne vedo, kaj storiti, se obrnejo na pomoč k strokovnjakom, da bi 

jim ti pomagali razumeti otrokovo stanje, občutke s katerimi se spoprijemajo ter jim pomagali 

z informacijami, znanjem (Jurišić, 1991). Želijo si aktivno sodelovati s strokovnjaki in biti 

obveščeni o otrokovem stanju. Tudi sami potrebujejo podporo ter prostor za pogovor in 

spodbudo v času kriz in stresnih obdobjih (Novljan, 2004).  

 

V prvi fazi sodelovanja morajo strokovnjaki, vključeni v obravnavo, razbremeniti starše vseh 

neprijetnih občutkov ter jim vrniti zaupanje vase in v svoje sposobnosti. Pomagati jim morajo 

oblikovati realna pričakovanja o otroku in njegovi prihodnosti (Jurišić, 1991). Pomembno je 

tudi to, da so starši seznanjeni s čim več možnostmi, ki so jim na voljo, na primer s skupinami 

za samopomoč staršev, centri za oddih in oskrbo, z razvojnimi ambulantami, literaturo in 

organiziranimi seminarji (Ozonoff, 2002). Staršem je potrebno sporočiti, da jim dovolimo 

aktivnost, participacijo in da jih sprejemamo kot enakovredne člane tima, ki skrbi za otroka z 

MAS in njegov napredek. Predati jim je treba znanje o otrokovem znanju in možnih oblikah 

pomoči, metodah in tehnikah, ki jih uporabljamo pri svojem delu in kažejo napredek 

(Novljan, 2004). Jurišić (1991) opozori na to, da naloga staršev ni vaja, utrjevanje ali 

dokončevanje teh tehnik doma. Dom naj bo namenjen sprostitvi, interakcijam in družinskim 

aktivnostim s poudarkom na otrokovi samooskrbi pri vsakodnevnih opravilih, kot so umivanje 

zob, toaleta in prehrana. Novljan (2004) dodaja še, da se strokovnjak ne sme ujeti v misel, da 

je boljši od staršev in ima več znanja, ampak se mora zavedati, da so starši postali specialisti 

na svojem področju in da njihove izkušnje lahko presegajo njegove. Sodelovanje s 

strokovnjaki tako ne sme pomeniti predaje nalog z ene na drugo stran, pač pa izmenjava 

informacij ter medsebojna pomoč in opora.  

 

V sodelovanju s starši se morajo strokovnjaki zavedati, da je lahko otrokovo stanje tudi 

stresor, na katerega se starši različno odzovejo. Odziv je odvisen od jasnosti in poznavanja 

situacije, ocene možnosti obvladovanja, trajanja ter števila resursov (Kemeny, 2003). Starši 

otrok z MAS doživljajo višjo raven stresa kot starši otrok z drugimi posebnimi potrebami, k 

čemur prispeva nepoznavanje značilnosti motenj, malo informacij, zavedanje, da je to 

vseživljenjsko stanje in šibka mreža pomoči (Samadi, McConnkey in Kelly, 2012). Kljub 

temu so to starši, ki zavzemajo aktivno vlogo v skrbi in pomoči otroku in so pripravljeni 
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vstopiti v otrokov svet. Pogosto so tako vpeti v njegov svet, da na svojega pozabijo, kar vodi 

k izgorelosti (Jurišić, 2015c). Naloga strokovnjakov v procesu obravnave je torej staršem 

ponuditi take možnosti, da si bodo znali vzeti tudi čas zase, drug za drugega, za sorojence, 

sorodnike in prijatelje. Vendar Novljan (2004) opozarja, da mora biti zadovoljen in ne izčrpan 

starš cilj vseh strokovnjakov vključenih v proces, kar pa pogosto, zaradi različnih perspektiv 

ne drži. Poleg sodelovanja in participacije staršev pri obravnavi si avtor želi tudi več 

interdisciplinarnosti ter usklajevanje metod, tehnik in oblik dela, namesto njihovega 

medsebojnega izključevanja. Cilj naj bo opolnomočenje staršev. V nadaljevanju bom 

predstavila, kako strokovni delavci različnih področij v Republiki Sloveniji omogočajo 

vključevanje in sodelovanje staršev v obravnavo otroka ter skrbijo za razvijanje 

participatornih praks. Pokazala bom tudi, kako sodelovanje s starši razumejo posamezni 

profili ter kateri diskurzi obravnave otroka in družine pri njih prevladuje. 

 

2.3.1 Zdravstvena mreža 

 

Za namen hitrejšega prepoznavanja in odpravljanja motenj pri otrocih je zdravstvena mreža v 

Slovenija oblikovala pomoč na primarni in sekundarni ravni. Organizirani so preventivni 

pregledi ter merjenje značilnosti s pomočjo testov, katerih namen je zaznati odstopanja v 

razvoju, postaviti diagnozo in ukrepati dalje. V večjih zdravstvenih domovih so organizirane 

multidisciplinarne službe v okviru razvojnih ambulant, mentalnohigienskih služb in 

pedopsihiatričnih ambulant. Otroke z MAS in njihove starše glede na potrebe otroka tim 

napoti k nevrofizioterapevtu, delovnem terapevtu ali logopedu. V zelo redkih primerih tim 

zdravnikov sodeluje z drugimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka (Macedoni – Lukšič idr., 

2009). Namen zdravstvene mreže je, kot vidimo, postaviti diagnozo, otroka umestiti v 

kategorijo in ga napotiti k specialistom, ki na podlagi uvrščenosti predpišejo intervencije. 

Problem takšnega pristopa je, da zanemari okolje, sistemske in družbene dejavnike pri oceni 

stanja otroka in v načrtovanju intervencij (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006). Kvarternik in 

Grebenc (2008) v povezavi s medicinskim diskurzom v ospredje postavita problem »vrtečih 

se vrat«, ki označujejo podajanje otrok in staršev med različnimi strokovnjaki, ki med seboj 

ne komunicirajo. Posameznik pri vsakem dobi delne odgovore, ki se med seboj lahko 

razlikujejo. Starši so v takem diskurzu v podrejenem položaju, saj je v ospredje postavljena 

motnja otroka, ki pa jo znajo rešiti samo strokovnjaki.  

 

2.3.2 Vzgojno-izobraževalna mreža 

 

Otroci velik del svojega dneva preživijo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, a so starši 

edini odrasli, ki so od prvega dne vpeti v vzgojo in izobraževanje svojega otroka, zato se zdi 

prav, da jih dojemamo kot strokovnjake ter jim omogočimo enakovredno udeležbo (Clement 

Morrison, 2008). Potreba po spremembi vloge staršev otrok s posebnimi potrebami se kaže v 

enem izmed načel vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. To je »načelo 

vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževanja«, ki predvideva strokovno in osebno 

podporo celotni družini, svetovanje o možnosti različnih oblik pomoči, sodelovanje pri 

načrtovanju le-teh ter izmenjavo informacij o otroku (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

RS, 2011). Sodelovanje s starši je tudi eden pomembnejših dejavnikov pri soustvarjanju 

uspešne šolske oziroma vrtčevske kulture. Za ustanovo z visoko kulturo je značilen 

dvosmeren odnos s starši otrok s posebnimi potrebami ter oblikovanje partnerstva med 

vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem in starši z namenom izmenjave informacij ter 

iskanja rešitev (Adlešič, Ferkolja Smolič, Fišter in Murgelj, 2010).  
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Sodelovanje s starši se pri otrocih z MAS pogosto začne že v vrtcu, ko se pojavijo prvi 

prepoznavni znaki. Takrat iščejo takojšnje odgovore in hodijo po pomoč k številnim 

strokovnjakom. Novljan (2004) pravi, da starši iščejo informacije o otrokovi motnji ter 

možnostih premagovanja, kako lahko prispevajo k večjim razvojnim možnostim, kako naj se 

igrajo in komunicirajo z otrokom, kako se otroci razvijajo in odraščajo ter kaj je s 

prihodnostjo. Vlogo informatorja in koordinatorja v vrtcu pogosto prevzame šolska 

svetovalna služba, ki staršem pomaga tudi pri postopku usmerjanja (Clement Morrison, 

2008). V Sloveniji lahko otroke z MAS usmerijo v dva programa vzgoje in izobraževanja tj. 

program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ali 

prilagojen program za predšolske otroke (ZUOPP-1, 5. člen). V prvo skupino sodijo samo 

otroci z Aspergerjevim sindromom in otroci z avtistično motnjo ter lažjo motnjo v duševnem 

razvoju (Macedoni – Lukšič idr., 2009). Ti naj bi, kot meni Opara (2015), lahko dosegli cilje 

kurikuluma, čeprav na različnih ravneh in s prilagoditvami. Ena izmed prilagoditev je tudi 

dodatna strokovna pomoč, ki jo otrok dobiva od ene do treh ur tedensko. Pri načrtovanju 

prilagoditev ter postavitvi in evalvaciji ciljev morajo sodelovati tudi starši (Clement Morrison, 

2008).  

 

Vzgoja in izobraževanje druge skupine otrok se izvaja v razvojnem oddelku, kjer je normativ 

manjši, strokovni delavci pa naj bi bili za delo usposobljeni. Delavci imajo veliko znanja in 

informacij, zato znajo prilagoditi didaktične pristope, cilje in vsebine (Macedoni – Lukšič idr., 

2009). Pogosto se starši upirajo ideji, da bi bil njihov otrok usmerjen v razvojni oddelek, zato 

je še toliko bolj pomembno, da se z njimi takoj vzpostavi odnos, kjer vladajo zaupanje, 

komunikacija in sodelovanje (Ule, 2010).  

 

Na obeh ravneh predšolske vzgoje je s starši potrebno sodelovati tako kot z vsemi drugimi 

starši otrok v skupini. Jutranji in popoldanski pogovor naj bosta namenjena izmenjavi 

informacij o vedenju doma in v vrtcu, o dnevnih aktivnostih ter napredkih. Starši naj bodo 

povabljeni na govorilne ure, roditeljski sestanek ter razne prireditve. Poleg tega so starši 

vabljeni tudi na pogovore z izvajalko dodatne strokovne pomoči ali vzgojiteljico razvojnega 

oddelka v času priprave in evalvacije individualiziranega programa (prav tam). Macedoni – 

Lukšič in drugi (2009) v dokumentu »Smernice za celostno obravnavo oseb s 

spektroavtističnimi motnjami« izpostavljajo problem mobilne službe, saj se v realnosti 

logopedske obravnave še vedno odvijajo znotraj zdravstvenih domov, kar pa oslabi timski 

način dela strokovnjakov. Starši postanejo prenašalci informacij od enega strokovnjaka k 

drugemu, kar jih še dodatno bremeni. 

 

Vsi vemo, da je prvi stik izredno pomemben. Tako je tudi pri stiku staršev otrok z MAS s 

strokovnjaki v vrtcu, ki so pogosto tisti, ki se s starši pogovarjajo o odstopanjih v razvoju, o 

posebnih oblikah vedenja in skupaj z njimi iščejo možnosti (Ule, 2010). Naloga strokovnih 

delavcev je, da starše usmerjajo k prevzemanju odgovornosti, jim priznajo, da so oni tisti, ki 

svoje otroke najbolje poznajo in da so s tem aktivni udeleženci. Strokovnjaki naj bodo tam 

zato, da staršem pomagajo pri postavljanju realnih pričakovanj glede otroka, njegovega 

razvoja in napredka (Vec, 1997). Zavedati se je potrebno, da so v predšolskem obdobju starši 

v fazi soočanja in sprejemanja otrokove posebne potrebe, zato tudi sami potrebujejo veliko 

podpore in pomoči ter prostor za pogovor in razbremenitev. K razbremenitvi in hitrejšemu 

spoprijemanju lahko pripomore tudi pozitivna naravnanost ustanove, ki staršem predaja 

informacije o otrokovih močnih področjih in majhnih vsakodnevnih napredkih (Novljan, 

2004). Posebno podporo starši potrebujejo v času prehodov, ko se lahko povečata obup in 

stres (Ule, 2010).  

 



18 

V času šolanja so otroci z MAS lahko usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in z dodatno strokovno pomočjo, prilagojen izobraževalni program z 

enakovrednim izobrazbenim standardom ali prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom (ZUOPP-1, 5. člen). Tudi v šolah morajo starše strokovnjaki 

dojemati kot enakovredne partnerje ter jih vključevati v pripravo, izvedbo in evalvacijo 

individualiziranih programov, ki naj bo med drugim, pravi Novljan (2004), usmerjen v 

osamosvajanje in pripravo na čim samostojnejše življenje. Med starši in strokovnimi delavci 

naj se razvije partnerski model, katerega cilj je doseganje optimalnega razvoja otroka. Zanj so 

značilni medsebojno spoštovanje, enakovreden položaj, izmenjava informacij, zaupanje v 

metode in tehnike strokovnjakov, sprejemanje vrednostnih sistemov drug drugega ter 

spoštovanje vloge, kot jo vidijo starši sami.  

 

Področje vzgoje in izobraževanja zahteva, da obe vključeni strani, v tem primeru strokovni 

delavci in družina stopita v odprt dialog, znotraj katerega lahko druga drugo spremljata, si 

sledita in se medsebojno aktivno poslušata ter opazujeta medsebojna sporočila. Zatirana 

skupina, tj. starši otrok z MAS, dobi možnost spregovoriti o lastnih izkušnjah, strokovnjak pa 

izgubi super moči in postane enakovreden udeleženec dialoga (Razpotnik, 2006b). Iz 

medicinskega diskurza in usmerjenosti k motnji se na področju edukacije preusmerimo k 

sistemsko-ekološkemu diskurzu, ki se osredotoča na posameznika in družino znotraj družbe, 

ki je tista, ki se mora posebnim potrebam prilagoditi in omogočiti čim bolj optimalen razvoj 

otroku (Globačnik, 2015). Usmerja se k močnim točkam otroka in njegove družine ter k 

iskanju in širjenju virov moči, kar v socialni pedagogiki imenujemo opolnomočenje 

(Razpotnik, 2006a).  

 

2.3.3 Nevladne organizacije 

 

Starši znotraj zdravstvene in vzgojno-izobraževalne mreže srečajo številne strokovnjake, s 

katerimi sodelujejo na različne načine. Zdi se, da se strokovnjaki vedno bolj zavedajo, da je 

potrebno s starši sodelovati, jih vključevati in upoštevati, a obenem pozabljajo, da je 

pomembno, da pri obravnavi in v intervencijah sodelujejo tudi drug z drugim (Novljan, 2004). 

Globačnik (2015) meni, da je za dobro zgodnjo obravnavo nujen multidisciplinaren pristop, 

znotraj katerega otrok in družina dobivata zdravniško, psihološko, socialno in vzgojno-

izobraževalno pomoč, strokovnjaki pa si med seboj izmenjujejo informacije, mnenja ter 

oblikujejo metode in tehnike, prilagojene posameznemu otroku in družini. Grah (2010) kot 

udeležence takšnega tima našteje učitelja/vzgojitelja, socialnega in specialnega pedagoga, 

logopeda, zdravstvene delavce, psihologe ter pedagoške delavce šole ali vrtca, ki so v stiku z 

otrokom. Da bi bil tim učinkovit, naj se vanj vključi tudi starše. Ideji multidisciplinarnosti pri 

nas najbolje sledijo nevladne organizacije. Vodilna organizacija je »Center društvo za 

avtizem«, ki je združenje staršev in različnih strokovnjakov. Cilji društva so izobraževanje na 

področju motenj avtističnega spektra, približevanje motenj avtističnega spektra okolju, 

integracija oziroma inkluzija oseb z motnjami avtističnega spektra in njihove družine v okolje 

ter individualna obravnava, znotraj katere si prizadevajo za čimbolj neodvisno in samostojno 

življenje (Macedoni – Lukšič idr., 2009).   

 

Naslednja organizacija je tudi Društvo za avtizem DAN, ki so ga leta 2005, z namenom 

posredovati pozitivne izkušnje z eno izmed metod in tehnik obravnave, ustanovili starši. 

Želijo si zagotoviti čim hitrejšo pomoč pri zmanjševanju motečega vedenja otroka. To društvo 

ne organizira srečanj, namenjenih staršem ter izmenjavi različnih izkušenj, saj zagovarja samo 

eno doktrino (prav tam).  
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Govorila sem že o tem, da je po navadi stigma okolja tista, ki v družini povzroči  največ 

stresa, napetosti, neprijetnih občutkov in izčrpanost. Težava je v tem, da javnost premalo ve o 

motnjah avtističnega spektra, zato so z namenom ozaveščanja tako strokovne kot laične 

javnosti ustanovili Inštitut za avtizem in sorodne motnje. V ta namen so združili strokovnjake 

z več področij, ki bi lahko z različnih vidikov prikazali motnje avtističnega spektra ter s tem 

razjasnili marsikatera vprašanja glede vedenja teh oseb. Temeljni cilj je oblikovanje okolja, ki 

je otrokom z motnjami avtističnega spektra in tudi njihovim staršem bolj naklonjeno (prav 

tam). Društvo se trudi z organizacijo izobraževanj glede motenj, tehnik in metod dela ter z 

vodenjem podpornih skupin. Želi čimbolj opolnomočiti starše, razširiti njihove možnosti ter 

vire moči (Inštitut za avtizem in sorodne motnje, b.d).  

 

2.3.4 Participacija staršev otrok z MAS v tujini 

 

Spoznali smo, kje in na kakšen način zakonodaja in dokumenti Republike Slovenije načrtujejo 

in predvidevajo vključevanje in sodelovanje staršev otrok s posebnimi potrebami v procesu 

obravnave in usmerjanja. Sedaj bomo na kratko spoznali še, kako nekatere tuje države, ki se v 

večji meri kot Slovenija zavzemajo za zgodnjo obravnavo ter vključenost vseh akterjev v 

proces, poskrbijo za to, da glas staršev in otrok postane slišan.  

Finska je država, ki se v veliki meri zavzema za inkluzijo in želi otroke vključevati v redne 

oddelke, znotraj katerih naj se zagotovi prilagoditve in potrebno pomoč in podporo. Posebno 

pomoč dobi na Finskem okoli pet odstotkov otrok, med katere sodijo tudi otroci z MAS. Za 

proces identifikacije otrokovih posebnih potreb so poleg učitelja, zdravnika, psihologa in 

socialnega delavca nujni tudi starši in otrok, ki morajo postati ključni element pri načrtovanju 

pomoči. Tudi ta zakonodaja pa ne opredeli, koliko in kje lahko starši vplivajo pri izbiri metod, 

tehnik. V ospredju sta učitelj in učenec (Nolimal, 2006).  

V Angliji je na področju vzgoje in izobraževanja v ospredju »Zakon o vzgoji in 

izobraževanju«, ki otroke s posebnimi potrebami loči v dve skupini, na tiste, ki se lahko šolajo 

v redni šoli, in tiste, ki jim morajo preskrbo določiti lokalni uradi za vzgojo in izobraževanje. 

Ključno za starše je, da zakon določa oziroma dovoljuje staršem, da se odločijo, ali bi moral 

njihov otrok biti šolan v redni, večinski šoli ali ne. Starši imajo skozi celoten postopek 

usmerjanja in obravnave pravico biti seznanjeni z vsako odločitvijo strokovnih delavcev. 

Poleg tega starši sprožijo identifikacijo posebnih potreb, za oblikovanje uradne odločbe pa  

ima njihovo mnenje največjo težo. Če besede staršev niso dovolj, se lahko komisija odloči za 

pridobivanje drugih mnenj. Starši so najpomembnejši tudi pri oblikovanju individualiziranega 

programa, z učitelji sodelujejo pri oblikovanju učnega in vzgojnega okolja, razvijanju metod 

in tehnik, zbiranju informacij. Ključno je timsko delo med starši, šolo ter drugimi 

organizacijami, ki spremljajo otroka (Lesar, 2009).  

V Združenih državah Amerike je v veljavi »Zakon o vzgoji in izobraževanju oseb s posebnimi 

potrebami«, ki omogoča vključevanje otrok s posebnimi potrebami v večinske šole pod 

pogojem, da je to zanje najbolj optimalna rešitev. Starši imajo to pravico, da se brez njihovega 

soglasja ocena posebnih potreb otroka ne sme izvesti. Prav tako so oni tisti, ki lahko določajo, 

kolikokrat se bo preverila ustreznost odločbe oziroma ocenitve. Vključeni so tudi v 

multidisciplinarni tim, ki načrtuje pomoč in podporo otroku znotraj in zunaj vzgojno-

izobraževalnih ustanov. Člani tima sodelujejo pri pripravi individualiziranega vzgojno-

izobraževalnega programa. (Vršnik Perše, 2005). Takšen model Clement Morrison (2008) 

imenuje izobraževalni model ocenjevanja, katerega namen je spoznati in določiti otrokova 

močna področja in primanjkljaje ter oblikovati načrt podpore in pomoči ter spodbudo otroka. 
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V tem modelu starši veliko sodelujejo s komisijami, z drugimi strokovnjaki, učitelji ter so 

tisti, ki se odločajo, v kateri program se usmeri otroka.  

Znotraj Evropske unije je še nekaj držav, ki si prizadevajo za razvoj zgodnje obravnave ter 

inkluzivno vzgojo in izobraževanje. V ta namen države organizirajo obvezne preventivne 

preglede za vse otroke ter številne teste, ki odkrivajo posebne potrebe. Poleg tega takšen 

sistem ne pozablja na starše, želi si njihovo participacijo, vključenost ter jim zagotavlja več 

pravic (Globačnik, 2012). V Avstriji imajo starši recimo pravico izbrati, ali bo otrok vključen 

v redno ali posebno šolo, ustanovo, prav tako morajo biti vključeni v tim, ki pripravlja 

strokovno mnenje. Podobno velja za nemško deželo Brandenburg, kjer so starši del komisije 

za obravnavanje, pred dokončno usmeritvijo pa so s strani Zavoda za šolstvo povabljeni tudi 

na razgovor, kjer imajo možnost podati svoje mnenje, predlagati spremembe. Pravico do 

izbire šole imajo tudi starši na Nizozemskem, izključeni pa so iz načrtovanja in ocenjevanja 

otroka. Za to je zadolžena neodvisna komisija (Husar Dobravec, 2004). V Avstriji se delo 

vseh strokovnih delavcev usmerja na neposredno delo z družino doma, kar pomeni, da imajo 

otrok in starši pravico do največ 40 obiskov strokovnih delavcev letno. Starši obisk plačajo 

med 6 in 12 euri, ki jih strokovnjaki porabijo za nakup igrač, materialov ali didaktičnih 

pripomočkov. V pripravo načrta za delo na domu so vključeni otrok, starši in sorojenci. 

Podobne metode dela zagovarja tudi Švedska, ki želi, da se intervencije v večini izvaja v 

domačem okolju. Švedska politika podpira sodelovanje s starši ter spodbuja participacijo in 

vključenost v proces pomoči otroku. Starši otrok s posebnimi potrebami imajo tako dodatnih 

deset dni dopusta kot spodbudo za navezovanje stikov s šolo ali z vrtcem. Starši otrok z več 

primanjkljaji imajo pravico ostati doma do otrokovega dvanajstega leta, ob tem pa prejemajo 

80 odstotkov plače (Globačnik, 2012).   

Lebeer, Bitra Szekely, Demeter in drugi (2012) so v svoji raziskavi odgovarjali na vprašanja 

povezana s procesom usmerjanja oziroma ocenjevanja, med drugim tudi na to, kakšna je 

vloga staršev v postopku ter kako lahko sodelujejo pri oceni otrokovih posebnih potreb. V 

Belgiji, na Norveškem, Švedskem in Portugalskem so starši del procesa usmerjanja, so torej 

vključeni v tim, komisijo, na Madžarskem in v Romuniji pa lahko poročajo le o otrokovih 

težavah, če jih o tem vpraša komisija, ki odloča o oceni. Slovenija je v tem najbližje zadnjima 

omenjenima državama, saj starši niso del timov, ki ocenjuje otroka, strokovni delavci pa 

imajo pravico sami odločati, ali jih bodo kam vključili ali ne. Edina razlika je v tem, da so pri 

nas starši nujno vključeni v strokovno skupino za pripravo individualiziranega programa.  

2.4 POMEN ODNOSA IN SODELOVANJA S STROKOVNIMI SLUŽBAMI  

 

Spoznali smo, da naj imajo tako strokovnjaki kot starši aktivno vlogo pri obravnavi otroka z 

MAS, saj to pozitivno vpliva na odnos in učinkovitost (Grah, 2010). Sodelovanje s 

strokovnimi delavci pomeni tudi vključenost v formalne socialne mreže, prek katerih družina 

pridobiva ključne informacije ter podporo. Formalne socialne mreže so tudi pomembna 

komponenta socialnega kapitala, ki se manifestira z medosebnimi odnosi, s komunikacijo, 

sodelovanjem, z medosebno koristjo ter oblikovanjem socialnih mrež. Socialna mreža se 

oblikuje, kadar je med posamezniki prisotno zaupanje, vzajemnost, skupni cilji ter aktivnosti 

za dosego. Posamezniku omogočajo dostop do moči, informacij, znanja in drugih socialnih 

mrež (Zrim Martinjak, 2006). Pierson (2002 v Zrim Martinjak, 2006) pravi, da so to socialne 

mreže, za katere so sicer značilne šibke vezi, ki lahko marsikdaj vodijo k boljšim rezultatom. 

V osnovi so namenjene napredovanju posameznika ter iskanju lastnih virov moči. Woolcook 

ga je poimenoval povezovalni socialni kapital, znotraj katerega naj gre za izmenjavo resursov, 

idej in informacij. Strokovnjaki si morajo torej prizadevati za širitev in utrjevanje socialnega 

kapitala, to pa lahko dosežejo samo tako, da podpirajo in krepijo obstoječe vire moči in 
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podpore ter razvijajo področja, kjer ima družina pomanjkljivosti. S tem skrbijo za 

napredovanje družine kot celote ter njenih posameznih delov (prav tam). Da je podpora 

strokovnih delavcev staršem otrok z MAS pomembnejša od vseh ostalih podpor in omogoča 

opolnomočenje staršev, sta v svoji raziskavi ugotovila Siklos in Kerns (2006, v Meaden, Halle 

in Ebara, 2010), ki sta preučevala mnenja in predloge glede podpore strokovnih delavcev 

staršem otrok z MAS. 

 

Da bi strokovnjaki znali pomagati staršem, morajo poznati področja pomanjkljivosti in vire 

moči. Starši otrok z MAS pogosto poročajo o visoki ravni stresa, ki je povezan z 

nepoznavanjem otrokove motnje, z otrokovimi socialnimi in komunikacijskimi primanjkljaji, 

omejenim področjem interesov, ki omeji aktivnosti celotne družine in občutki krivde ter skrbi 

za prihodnost (Murphy, Christian, Caplin in Young, 2007; Samadi, McConkey in Kelly, 

2012). Vse to poruši družinsko dinamiko, premešajo se vloge in naloge, zato je pomembno, 

da družini strokovnjak ponudi pomoč in podporo pri razreševanju stisk, kriznih trenutkov in 

pri uresničevanju možnosti (Čačinovič Vogrinčič, 2007). Bierens (2010) meni, da za dobro 

družinsko dinamiko strokovnjak poskrbi tako, da posluša in sliši starše ter njihove potrebe in 

jih upošteva pri svojem delu.  

 

Starši otrok z MAS so, ko izvejo za diagnozo svojega otroka, brez znanja in potrebnih 

informacij glede otrokovih posebnih potreb, metod, tehnik in oblik pomoči ter brez pravnih 

informacij, ki zadevajo pravice in dolžnosti. Zato je pomembno, da strokovni delavci starše 

opremijo z ustreznimi informacijami in spretnostmi (National Research Council, 2001). 

Rezultati raziskave Murphy in Tierney (2005), ki sta raziskovala zadovoljstvo staršev otrok z 

MAS s ponujenimi informacijami, kažejo na to, da  starši želijo več praktičnih informacij in 

pomoči pri integraciji ter prostor za pogovor. Aktivna vloga, ki jo podelijo staršem strokovni 

delavci, ter prenašanje znanja in informacij, vpliva na izboljšanje spretnosti v skrbi za otroka, 

zmanjšanje stresa, povečuje samozavest in občutek moči pri starših (Thompson idr., 1997; 

McConachie in Diggle, 2007). Rezultati analize McConachie in Diggle (prav tam) so pokazali 

tudi pomanjkanje raziskav, ki kažejo vpliv vključenosti staršev v proces usmerjanja in 

obravnave otroka z MAS. To je bil namen raziskave Brookman-Frazee (2004), ki je 

ugotovila, da pozitivne izkušnje staršev ter občutek vključenosti v proces in lastna moč v 

spopadanju s situacijo pozitivno vplivajo na otroka in zaupanje staršev strokovnjakom.  

 

Novljan (2004) meni, da je vseeno potrebno poznati ločnico med tem, kaj dela strokovnjak in 

kaj starši. Strokovnjak ima znanja, pozna metode in tehnike in vse to lahko prenese na starše. 

Starši so tisti, ki otroka najbolje poznajo, poznajo njegove reakcije, področja interesov in tudi 

njihova naloga je, da informacije o dogajanju doma izmenjajo s strokovnimi delavci. Lahko 

poročajo tudi o kriznih trenutkih, aktualnih skrbeh. Takrat je naloga strokovnjaka, da posluša 

in svetuje (Jurišić, 2015f). Sodelovanje je torej komunikacija, izmenjava znanja, informacij, 

izkušenj, poslušanje in svetovanje, ne le prenos metod in tehnik na starše z namenom 

domačega treninga. Vismara, Colombi in Rogers (2009) pravijo, da so starši otrok z MAS 

dovolj obremenjeni že s službo, skrbjo za dom in z ostalimi družinskimi člani, zato bi 

izvajanje metod in tehnik na domu v družino vneslo še več stresa. Jurišić (2015b) pravi, da je 

naloga staršev, da doma otroku dovolijo izvajanje preprostih individualnih ali skupinskih 

aktivnosti, pri katerih ne potrebujejo nujno njihovega stalnega vodenja in nadzora. Otrok 

zaradi sproščene igre, aktivnosti v razvoju ne bo nazadoval ali izgubljal časa, starši pa bi v 

primeru takšne prakse imeli več časa zase, za druge družinske člane ter tudi za družinska 

opravila. Strokovni delavci od staršev ne smejo pričakovati, da bodo postali terapevti in 

izvajalci vseh metod in tehnik, s čimer jih morajo razbremeniti že na prvem srečanju 

(Novljan, 2004).  
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Bitterman in drugi (2008), ki so raziskovali zadovoljstvo staršev otrok z MAS z delom in s 

storitvami, ki so jih ponudili strokovni delavci, opozorijo, da so starši otrok z MAS manj 

zadovoljni s ponujeno pomočjo in podporo kot starši otrok z drugimi posebnimi potrebami in 

jo označujejo kot manj kakovostno. V eni redkih slovenskih raziskav (Novljan, 2004) je 

ugotovljeno, da starši otrok s posebnimi potrebami od strokovnjakov pričakujejo več 

usmerjenosti k virom moči in uspehom in ne k primanjkljajem ter nezmožnostim. V raziskavi 

Murphy in Tierney (2005) so starši od pomanjkljivosti sodelovanja s strokovnimi službami 

navajali slabo dosegljivost in neprilagojenost strokovnjakov, neustrezno komunikacijo, z njo 

pa pomanjkljive, napačne in nerazumljive informacije. Starši so bili kritični do pristopa, ki se 

ne prilagaja posameznemu otroku, njegovim potrebam in stopnji razvoja. Dejavnike tveganja 

in ovire v sodelovanju s strokovnimi službami sta raziskovala tudi Strothmanm in Zezchitz 

(1989, v Novljan, 2004), ki opozorita na pomanjkanje empatije, slabo organiziranost 

strokovnih služb, njihovo nepovezanost in neusklajenost ter nekontinuirano obravnavo, h 

kateri sodijo odpovedi srečanj, menjavanje strokovnjakov, nedostopnost didaktičnih 

pripomočkov in materiala.  

 

Na tem mestu si je dobro postaviti vprašanje o tem, kakšen model dela bi morali razviti 

strokovni delavci, da bi bili starši otrok z MAS z njihovim delom in s ponudbo bolj 

zadovoljni in da bi bila ta bolj učinkovita in kakovostna. Najprimernejša se zdita koncept 

delovnega odnosa, ki ga predstavi Čačinovič Vogrinčič (2007), ter integrirani sodelovalni 

model, o katerem pišeta Kobolt in Rapuš Pavel (2006a). Oba bom predstavila v poglavju 

»Celostni pristop obravnave«. V »Smernicah za celostno obravnavo oseb s 

spektroavtističnimi motnjami« (Macedoni – Lukšič idr., 2009) so navedeni predlogi za 

izboljšanje ponudne pomoči in podpore družinam v Sloveniji. Strokovnjaki predlagajo razvoj 

informacijskih centrov za vse ravni in področja, organizacijo programov za staršev ali 

skrbnike, program za osebe z MAS, program za strokovnjake, razvijanje prostovoljstva ter 

ustanovitev centrov za občasno bivanje. V okviru programa za starše naj se organizirajo 

izobraževanja, podporne skupine in kratki seminarji.  

 

2.5 NEFORMALNA PODPORA STARŠEV OTROK Z MOTNJAMI 

AVTISTIČNEGA SPEKTRA 

 

Ker starši otrok z MAS ne prejmejo dovolj podpore strokovnih služb, si le-ti iščejo 

alternativne rešitve. Najpogosteje starši otrok s posebnimi potrebami izpostavljajo neformalno 

podporo, ki jo predstavljajo družina, prijatelji ter podpora staršev s podobno izkušnjo. 

Tovrstna podpora naj bi bila bolj dostopna od formalne pomoči strokovnjakov (Thompson 

idr., 1997; Murphy in Tierney, 2005). Meaden, Halle in Ebata (2010) so v svoji študiji takšno 

podporo poimenovali socialna podpora in ugotovili, da se njena visoka raven, predvsem pa 

njena kvaliteta, povezuje z zmanjšanim stresom in izboljšanjem zadovoljstva z življenjem. 

Pierson (2002, v Zrim Martinjak, 2006) podporo družine, prijateljev in soseske poimenuje 

bazične socialne mreže, za katere so značilne močne socialne vezi. Putman (2002 v Zrim 

Martinjak, 2006) pa govori o premostitvenem in vezivnem kapitalu. Prvi predstavlja 

povezovanje različnih socialnih skupin kot so oddaljeni prijatelji, znanci ter različna 

združenja, k drugemu pa sodijo družina, prijatelji in sorodniki.  

 

Spoznali smo že, da je za starše otrok z MAS najpomembnejša podpora, podpora 

strokovnjakov, ki pa je težko dostopna. Tu naj bi nastopila družina, a se v družinah otrok z 

MAS pogosto zgodi, da podpore znotraj družine ni. Prej kot to se znotraj družine išče krivca 

za nastali položaj (Jazbinšek, 2008). Pomanjkanje podpore družinskih članov sta v svoji 

študiji pokazala Bitsika in Sharpley (2004). Značilno je predvsem na začetku, ko se pojavi 
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potreba po ponovni vzpostavitvi življenjskih in družinskih prioritet ter odnosov, vlog in nalog 

znotraj družine (Čačinovič Vogrinčič, 1999). Uranjek (1988) pravi, da je prav tako zelo 

pomemben tudi aktiven stik z okoljem, znanci, s sosedi in skupnostjo. Starši otrok z MAS 

takšne vrste stikov, zaradi stigmatiziranja otrokovega vedenja in lastne pretirane usmerjenosti 

v pomoč, nimajo veliko. Izključenost staršev iz prijateljskih mrež in širše družine so v svoji 

raziskavi pokazali tudi Kinner in drugi (2015).  

 

Posebno vrednost za starše imajo skupine za samopomoč, znotraj katerih starši dobijo 

podporo drugih staršev, ki imajo podobne izkušnje kot oni, ki razumejo stisko, stres in druge 

neprijetne občutke, povezane z otrokovimi značilnostmi. V njih pride do razbremenitve 

občutka izolacije, stigme in dobi občutek pripadnosti v neki skupini (Jurišić, 1991). Namen je 

ustvariti prostor za pogovor o vsakodnevnih situacijah, deljenje izkušenj, nasvetov, iskanje 

rešitev ter tudi medsebojne podpore. Velikokrat je namen teh skupin spreminjaje odnosa 

družbe do skupine (Klemenčič Rozman, 2015). Po Zaviršek (2002) so cilji: pridobivanje 

novih informacij, iskanje možnosti, oblikovanje prostora za izražanje čustev, razvijanje in 

zavedanje virov moči, premagovanje občutkov izoliranosti, nemoči in krivde, zmanjševanje 

socialne izključenosti, izboljšanje kvalitete življenja ter razvijanje pozitivne podobe o sebi in 

družini. Klemenčič Rozman (2015) dodaja, naj se usmerjajo na krepitev posameznikovih 

virov. V Sloveniji so organizirane tudi podporne skupine v okviru zgoraj omenjenih nevladnih 

organizacij in jih vodijo strokovnjaki. V ospredje sta postavljeni čustvena podpora in 

edukacija.  

 

3. CELOSTNA OBRAVNAVA 

 
Problematika MAS je izrazito interdisciplinarna in zahteva sodelovanje različnih 

strokovnjakov s področij zdravstva, vzgoje in izobraževanja ter socialnega varstva med seboj 

in z družino. Medsebojna izmenjava informacij, hkratno in med seboj povezano delo ter 

izmenjava znanj, metod, tehnik in pripomočkov so tisti elementi, ki omogočajo celostni 

pristop ter podporo in pomoč celotni družini (Macedoni - Lukšičidr., 2009). Pomeni tudi 

upoštevanje otrokovega celostnega razvoja, njegovih značilnosti ter okolja, v katerem živijo 

on in njegova družina. Celostna obravnava si prizadeva za socialno integracijo ter išče 

možnosti za vključitev družinskih članov v ožjo in širšo skupnost (Novljan, 2004). V tem 

poglavju bom predstavila pristopa, ki stremita k celostni obravnavi, interdisciplinarnosti, 

participatornim praksam, razvijanju virov moči in opolnomočenju.  

 

3.1 KONCEPT DELOVNEGA ODNOSA 

 

V Sloveniji še vedno marsikje prevladuje paradigma individualne odgovornosti, kar se pri 

obravnavi otrok s posebnimi potrebami kaže v prelaganju odgovornosti z ene strani na drugo, 

s strokovnjaka na strokovnjaka ali s strokovnjakov na starše. Razpotnik (2006a) meni, da je 

potrebno razviti drugačne diskurze in prakse, ki bodo razumele deljeno odgovornost, sploh 

med javno in zasebno domeno. Čačinovič Vogrinčič (2011) predstavi koncept delovnega 

odnosa, ki je v osnovi oblikovan za področje socialnega dela, a je prenosljiv tudi na druga 

področja sodelovanja strokovnega delavca in družine.  

 

V delovnem odnosu sta strokovnjak, in v tem primeru starši otrok z MAS, soustvarjalci 

skupnega projekta. Starši so razumljeni kot strokovnjaki iz izkušenj. Vsak delovni odnos se 

začne z dogovorom o sodelovanju, ki zajema privolitev v sodelovanje, dogovor o kraju in 

času ter o tem kako bomo delali. Strokovnjak mora vzpostaviti varno okolje, v katerem 

vsakdo pride do besede že na prvem srečanju (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Tudi Novljan 
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(2004) daje velik poudarek na vzpostavitev delovnega odnosa in dodaja, da naj v tej fazi 

strokovni delavec staršem predstavi ponudbo in možnosti ustanove. Ko se obe strani 

dogovorita o vsem naštetem, sledi instrumentalna definicija problema in soustvarjanje rešitev. 

Zavedati se je potrebno, da v odnos vsaka stran vstopa s svojo definicijo problema (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008). Jurišić (1991) pravi, da je razlika v tem, da starši poznajo svoj primer, 

strokovnjak pa pozna več primerov in s tem več metod, tehnik ter uspešnih strategij. Starši 

morajo dobiti občutek, da jih strokovnjak posluša, sliši in razume ter da želi skupaj z njimi in 

ne mimo njih iskati rešitve. Že samo s tem lahko ustvarimo varovalne dejavnike, ki pomagajo 

pri zmanjševanju neprijetnih občutkov.  

 

Spoznali smo že dva elementa delovnega odnosa, ki sta dogovor o sodelovanju in 

instrumentalna definicija problema. Zadnji je osebno vodenje, za katerega strokovni delavec 

poskrbi tako, da vodi pogovor v smeri postopnega doseganja ciljev in stalnega sodelovanja. 

Da bi delovni odnos v praksi lahko uspel, morajo strokovnjaki slediti še štirim sodobnim 

konceptom, ki so: etika udeleženosti, perspektiva moči, znanje za ravnanje in ravnanje s 

sedanjostjo (Čačinovič Vogrinčič, 2011).  

 

3.1.1 Etika udeleženosti 

 

Koncept etike udeleženosti, ki ga je osnovala Lynn Hoffman, v ospredje postavlja odnos, ki 

temelji na sodelovanju in dialogu. Strokovnjak ni več tisti, ki ima moč, da si lasti resnice in 

rešitve, ampak mora le-te iskati skupaj s starši. Za učinkovitejši je potrebno zaznavanje 

podpore in zaupanja (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Da je odnos z uporabniki osnova za dobro 

delo strokovnjaka, se strinjata tudi Kranjčan in Bajželj (2007). V odnosu morata obe strani 

prevzemati odgovornost in biti aktivni, strokovni delavec naj starše motivira in pomaga pri 

iskanju virov moči. Strokovnjak mora starše znati aktivno poslušati in slišati ter verjeti 

njihovim pripovedim. Za to je potrebno sočutje in vživljanje, pri čemer mora biti pozoren na 

ravnovesje med bližino in distanco. Osredotoča naj se na sposobnosti, znanja, majhen 

napredek ali uspeh pri uporabnikih.  

 

Koncept oddaljuje strokovnjake od medicinskega diskurza, ki otroka z MAS in njegove starše 

približa ozki skupini specialistov in jih odtegne od domačega okolja, starše pa dodatno 

obremeni. Nova paradigma sliši in upošteva starše, verjame v to, da so eksperti za svojega 

otroka in od strokovnjaka zahteva, da načrtuje skupaj z njimi in skladno z njihovo definicijo. 

Pri tem nikoli ne sklepa na podlagi ostalih primerov, vsaka družina je individuum. Starši 

morajo biti v obravnavo udeleženi kot enakopravni člani in soustvarjalci in ne samo kot 

prevozniki svojih otrok nanje (Zupančič Danko, 2010). Odprt dialog omogoči staršem, da 

nekomu zaupajo svoje izkušnje, strahove, želje in pričakovanja in pri tem občutijo, da so 

slišani. Strokovnjak to najlažje doseže z aktivnim poslušanjem, kar pomeni da staršem 

ponovi, kaj je slišal in zaznal (Razpotnik, 2006b). Starši se počutijo sprejeti, razumljeni in 

razbremenjeni negativnih občutkov. Več kot je sodelovanja, s tem pa podpore in pomoči, bolj 

so starši prepričani vase, podajajo predloge in iščejo rešitve. Ob upoštevanju etike 

udeleženosti je več možnosti, da bomo starše opolnomočili in skupaj z njimi razvijali lastne in 

družinske vire moči (Novljan, 2004).  

 

3.1.2 Perspektiva moči 

 

Koncept perspektive moči strokovne delavce usmeri v to, da pri svojih uporabnikih iščejo 

njihove vire in moči in prek tega pomagajo, da dosegajo zastavljene cilje ter premagajo 

neprijetna občutja. Gre za koncept, ki se od deficitov usmeri k resursom. A Čačinovič 



25 

Vogrinčič (2011) opozarja na to, da morajo le-temu slediti vsi strokovnjaki, ki delajo z 

otrokom in družino, še posebej pa tisti s področij vzgoje in izobraževanja. V socialno-

ekološkem diskurzu velja misel, da so viri moči potencialni viri reševanja težav in varovalni 

dejavnik pred stresom, depresijo, socialno izključenostjo (Zupančič Danko, 2010). Razpotnik 

(2006a) pravi, da ne gre samo za prepoznavanje virov moči pri starših, pač pa tudi za 

razvijanje in ponudbo možnosti, ki vodijo k pridobivanju vedno novih moči in virov. V 

primeru staršev otrok z MAS govorimo o težavah in stiskah, iskanju rešitev in možnosti pri 

reševanju njihovih lastnih težav ter o pomoči pri obravnavi otroka.  

 

Saleebey (1998 v Čačinovič Vogrinčič, 2008) je razvil šest temeljnih načel, ki jih mora 

upoštevati strokovni delavec, če želi delovati s perspektive moči. Prvo je socialna krepitev, ki 

strokovnjaka zavezuje k temu, da oblikuje prostor, kjer bo slišan glas uporabnika, torej otroka 

in njegovih staršev. Vsi udeleženi morajo raziskovati, kaj in kje lahko prispevajo in pridobijo. 

S tem načelom želi avtor sporočiti to, da marsikdo nima dovolj socialne moči in kapitala, da 

bi lahko sam reševal situacije v katerih se znajde. Razpotnik (2006a) vidi strokovnjaka kot 

nosilca glasu zapostavljenih in v družbi izločenih, nerazumljenih skupin. Tako naloga nas 

strokovnjakov ni samo neposredna pomoč družini, pač pa tudi informiranje družbe o pojavih, 

prenašanje sporočil zatirane skupine ter s tem oblikovanje družbe, ki sprejema in razume 

drugačnost. Gray (2002) je v svoji raziskavi pokazal, da se starši otrok z MAS v družbi 

počutijo stigmatizirane in največji pomen pripisal kombinaciji pervazivnih motenj, ki se v 

družbi kažejo kot nesprejemljivo in nenavadno vedenje ter navidezne fizične normalnosti. 

Stigma se povečuje s starostjo otroka. Zaradi nepoznavanja MAS v družbi so ti otroci 

velikokrat označeni kot razvajeni, starši pa kot tisti, ki ne znajo vzgajati (Jurišić, 1991). Starši 

so prepričani, da njihove otroke javnost dojema kot nevarne člane družbe, ki ne bodo nikoli 

živeli samostojno. Zaradi stigme so starši pogosto izključeni in izolirani celo od prijateljev in 

družine (Kinnear idr., 2015). Za področje dela staršev otrok z MAS je torej nujno, da 

strokovni delavci pri svojem delu upoštevamo to načelo.  

 

S prvim načelom se povezuje tudi načelo včlanjenosti, ki govori o tem, da moramo zadovoljiti 

potrebe po biti sprejet, spoštovan in imeti okoli sebe socialno mrežo. To predstavlja vire moči. 

Že samo to, da so starši imenovani kot del tima, ima ustvarjalno in varovalno moč (Čačinovič 

Vogrinčič, 2011). Zrim Martinjak (2006) podobno govori o konceptu socialnega kapitala, ki 

posamezniku da občutek pripadnosti in omogoči socialno vključevanje. Vpeti v socialne 

odnose in socialne mreže starši lažje rešujejo svoje težave in stiske ter se želijo s situacijo 

spoprijeti. Za to sta potrebna čas in prostor ter stalno sodelovanje strokovnih delavcev s starši. 

Na ta način dosegamo odpornost, ki je tretje načelo in pomeni, da so starši okrepljeni do te 

mere, da na ovire gledajo kot na izziv ter skupaj s strokovnjaki diskutirajo in iščejo rešitve 

(Čačinovič Vogrinčič, 2011). To načelo se lahko uresniči, ko starši sprejmejo otrokove 

posebne potrebe in premagajo občutke krivde, žalosti in jeze ter pri strokovnih delavcih 

začnejo iskati informacije o otrokovi posebni potrebi in možnih rešitvah. Clement Morrison 

(2008) se strinja s tem, da je potrebno staršem dati čas in predvsem v začetku predstavljati 

oporo ter ponuditi prostor za izražanje čustev in misli. Zavedanje le-teh, spopadanje z njimi 

ter vloga soustvarjalca procesa so elementi, ki omogočajo celjenje in krepijo odpornost. 

Celjenje je četrto načelo. (Čačinovič Vogrinčič, 2008).  

 

Vse to je težko dosegljivo ob neupoštevanju petega načela, ki ga predstavljata dialog in 

sodelovanje. Dialog je največ, kar lahko damo staršem otrok z MAS, je vir moči za okrevanje, 

je vir sedanje pripovedi ter vir pisanja prihajajoče zgodbe (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Hall 

(2001) pravi, da bi moral pripovedni pristop v večjem obsegu stopiti v polje dela različnih 

strokovnih delavcev. Skozi pripoved in zgodbo lahko strokovnjak odkriva uporabnikovo 
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resnico, prepoznava njegova doživljanja, interpretira in soustvarja rešitve, izhajajoč iz njegove 

definicije. Namen pristopa je postaviti zgodbo zunaj sebe in ne v sebe, s čimer staršem 

omogočimo, da vidijo problem kot nekaj, kar je sicer neizogibno, a se lahko spremeni. Starše 

to lahko razbremeni občutkov krivde, sramu. Kobolt in Rapuš Pavel (2006b) govorita o 

rekonstruktivni analizi življenjskih zgodb, ki strokovnim delavcem pomaga razumeti svet 

staršev, kar v intervencije vnese neposredni prispevek uporabnika. Intervencije izhajajo iz 

interpretacij situacije s perspektive staršev, iz njihove samoprezentacije. Slednja daje vpogled 

v pričakovanja, strahove, načine spoprijemanja, cilje in v to, kako starši vidijo sebe, svoje 

odzive in spoprijemanje s situacijami. Odpira tudi vrata v svet potencialov in močnih področij 

(Caf, 2010). Z nastopom takšnega pristopa se strokovnjak odpove moči, moči, da vse in bolje 

ve. Prava resnica je resnica staršev, tej resnici verjamemo in pri delu iz nje izhajamo. V 

subjektivne pripovedi in resnice staršev nikoli ne dvomimo. To je zadnje načelo, odpovedati 

se dvomu (Čačinovič Vogrinčič, 2011).  

 

3.1.3 Znanje za ravnanje 

 

Vsak strokovni delavec je skozi proces študija in v praksi pridobil določena znanja in 

spretnosti ravnanja z njimi. Kljub temu, da gre za odnos soustvarjanja, je strokovni delavec 

tisti, ki naj bi imel strokovna znanja in informacije in jih tudi predstavil staršem. Osebni jezik, 

ki ga govorijo starši in jezik stroke, vodita k iskanju in soustvarjanju učinkovitih rešitev, a le, 

če je znanje predstavljeno kot predlog in ne kot edina možna rešitev (Čačinovič Vogrinčič, 

2008). Starši otrok z MAS nimajo težav pri ocenjevanju otrokovih sposobnosti, prepoznajo in 

poznajo njegovo funkcioniranje na posameznih področjih, ne vedo pa, kako naj z njim ravnajo 

in kaj lahko pričakujejo v prihodnje. Strokovnjak, ki ima znanje in izkušnje, jim lahko na tem 

področju pomaga, predlaga metode, tehnike, strategije (Scholpler in Reichler, 1972; Shorth, 

1984 v Jurišić, 1991).  

 

Potrebno se je zavedati, da z otroki z MAS in njihovimi starši ne delajo nujno samo 

strokovnjaki s tega področja, kot so pediatri, logopedi, socialni in specialni pedagogi, pač pa 

tudi vzgojiteljice v vrtcu, učiteljice in nekatero zdravstveno osebje, kateri za delo s takšnimi 

skupinami niso usposobljeni in ne morejo ponuditi odgovorov. Tukaj nastopi vodstvo 

ustanov, katerega naloga je prilagajati se družbenim spremembam in spreminjajočim se 

praksam ter sploh na področju edukacije skrbeti za izpopolnjevanje kolektiva za delo z otroki 

z MAS. Izobraževanja naj bodo namenjena spoznavanju značilnosti, posebnih karakteristik, 

metod dela z otroki ter razumevanju občutkov, ki jih s seboj prinašajo starši (Simpson, 2004). 

Globačnik (2012) dodaja potrebo po poznavanju vsebin zgodnje obravnave, razumevanje 

konceptov in načel, usposabljanje za delo z družinami in v skupini, pridobivanje znanja o 

najnovejših raziskavah, delovnih metodah ter uzaveščenje potrebe po timski obravnavi in 

sodelovanju različnih strok.  

 

3.1.4 Ravnanje s sedanjostjo 

 

Delovni odnos usmeri strokovnjaka v sedanjost in v sodelovanje s starši tu in zdaj. Samo 

preko sedanjosti se rešuje težave, ovire in raziskuje vire moči. Strokovnjak se ne vrača v 

preteklost, da bi tam iskal neuspeh, ampak le, če želi opozoriti na pozitivne izkušnje in 

uspešne izjeme (Čačinovič Vogrinčič, 2011). Granwald in Thiersch (2008) govorita o 

dimenziji doživetega časa in dimenziji prostora. Strokovnjak naj v ospredje postavi sedanjost, 

starše pa usmeri k iskanju kompetenc ter rešitev za obvladovanje situacije. Staršem naj 

pomaga pri razvijanju kompetenc, ki jih bodo potrebovali za prihodnost. Predlagata delovanje 

v uporabnikovem prostoru ter omogočanje vstopanja v nove prostore ter s tem širitev 
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socialnega kapitala in priložnosti. Čačinovič Vogrinčič (2011) dodaja, da je ravnanje s 

sedanjostjo tudi ponudba prostora za pogovor, kjer strokovni delavec posluša z zanimanjem, 

sporoča zavzetost, skrb, podporo in sočutje.  

 

3.2 INTEGRIRANI SODELOVALNI MODEL 

 

Pri otrocih z MAS ni preprostega odgovora na vprašanje, kateri je najboljši pristop. 

Strokovnjaki morajo biti sposobni razmišljati izven okvirov svojega področja in situacije 

dojemati kot izziv, ki ga želijo rešiti skupaj s starši, otrokom in ostalimi strokovnimi delavci. 

Na situacijo mora strokovni delavec pogledati z več zornih kotov, zbrati čim več informacij o 

družini ter pridobljeno povezovati z znanjem o MAS. Pri razvijanju intervencij, metod in 

tehnik naj bo kreativen in pripravljen tvegati (Jurišić, 2015f). Čačinovič Vogrinčič (2007) 

opozori na to, da pri delu ne sme pozabiti, da je po pomoč in podporo prišla cela družina, s 

katero mora raziskati, kakšne spremembe potrebuje za lažje reševanje stisk in uresničitev 

možnosti ter razvija socialno mrežo in družino povezuje z drugimi strokovnimi delavci, 

ustanovami in s skupnostjo.  

 

Integrirani sodelovalni model sta za področje delovanja socialne pedagogike oblikovali 

Kobolt in Rapuš Pavel (2006a), a se zdi prenosljiv tudi na druge stroke, ki prihajajo v stik z 

otroki s posebnimi potrebami. V model sta vključili štiri teoretske koncepte in načine dela tj. 

delovanje v življenjskem prostoru, sodelovanje uporabnikov, sodelovanje strok in krožnost 

procesa.  

 

Delovanje v življenjskem prostoru pomeni podobno kot ravnanje s sedanjostjo, o katerem 

govori Čačinovič Vogrinčič (2011). Strokovni delavec se mora usmeriti k uporabniku in 

njegovim perspektivam ter pri interveniranju izhajati iz njega samega. Intervencije mora 

razumeti kot prispevek za obvladovanje vsakdana in spodbujati razvijanje možnosti in virov 

moči. V takšnem odnosu so v ospredju partnerstvo, spoštovanje pravic in prostovoljnost ter 

sodelovanje strokovnjaka s starši in drugimi strokovnimi delavci (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006a). Na področju MAS obravnave, usmerjenje v življenjski prostor otrok in staršev ni, se 

pa z oblikovanjem timov ter razvijanjem mrež prostovoljstva, ideji pristopa najbolj približajo 

nevladne organizacije. Njihov osnovni cilj je približati MAS okolici, razširiti znanje, 

zmanjšati stigmo, poskrbeti za čimbolj samostojno življenje otrok in razbremenitev staršev 

(Macedoni – Lukšič idr. 2009).  

 

Sodelovanje uporabnikov izenači vpletene strani, strokovnjakom odvzame moč odločanja in 

zahteva aktivacijo uporabnika ter usmerjenost v skupno akcijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006a). V prvi fazi mora strokovni delavec starša sprejeti kot enakovrednega člana skupine, ki 

sprejema odločitve, in se zavedati edinstvenosti vsakega posameznika ter vsake družine. 

Nikoli naj ne posplošuje in dela zaključkov prehitro. Cilj je starše poslušati in razumeti ter 

govoriti tako, da bodo tudi oni razumeli. Sodelovanje ne sme biti omejeno samo na pogovor, 

vključeni naj bodo tudi v delavnice, usposabljanja. Starši morajo dobiti občutek, da so 

strokovnjaki za delo z otrokom zunaj šole, ki temelji predvsem na učenju samostojnosti in 

osnovnih družinskih opravilih (Clement Morrison, 2008). Gre za sodelovalni pristop, ki se 

želi odmakniti od klasičnega ocenjevanja, kategorij in diagnoz. Odgovornost postane deljena, 

starši in otrok pa lahko izražajo svoje ideje in mnenja (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a).  

 

Pomemben element pristopa je tudi sodelovanje strok in celostno razumevanje. Govori o tem, 

da morajo vsi strokovni delavci, ki delajo z otrokom in njegovo družino med seboj 

komunicirati, izmenjevati perspektive, informacije o obravnavi in usklajevati interveniranje, 
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da bo le-to zajelo različna področja pomoči (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a). Najboljša rešitev 

so transdisciplinarni timi, ki zagotavljajo specializirane pristope, metode in tehnike ter 

zasledovanje skupnega cilja. Strokovni delavci si v timu razdelijo naloge, zaupajo v znanja 

drugih in različnost poklicev dojemajo kot združitev moči, znanj in talentov ter skupaj 

načrtujejo obravnavo (Grah, 2010). Načelo sodelovanja strok želi preseči tekmovanje 

različnih pristopov, usmerja se na uporabnika in njegov napredek. Zdravstvena mreža skrbi za 

analize somatskega in nevrološkega statusa ter izvajanje testov, psihologi raziskujejo 

nezavedno dinamiko, vzgojno-izobraževalna mreža pa naj si prizadeva za razumevanje 

referenčnega okvira otroka s posebnimi potrebami in njegovih staršev, išče naj potenciale in 

pomaga pri razvijanju spoprijemalnih strategij (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a). 

Interdisciplinarnost je tudi eno izmed načel vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi 

potrebami in predvideva sodelovanje med strokovnjaki, ki so vključeni v proces usmerjanja, 

spremljanja in obravnave otroka (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 2011).  

 

Zadnji element je krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja, ki opozarja na to, da 

podpora in pomoč nista enkratni, ampak gre za proces, znotraj katerega se oblikuje odnos 

zaupanja in sprejemanja. Strokovnjaki morajo biti pripravljeni na stalno poslušanje, 

ocenjevanje, načrtovanje intervencij, metod in tehnik ter evalviranje in vrednotenje. V proces 

soustvarjanja možnosti in rešitev naj bodo aktivno vključeni tudi starši in otrok, saj le v 

sodelovanju v proces pomoči lahko vključimo potrebe in pričakovanja uporabnikov (Kobolt, 

2011).  

 

Slika 3.0.1 kaže krožni proces, ki sestoji iz štirih faz. V prvi fazi gre za spoznavanje situacije, 

okoliščin in subjektivnih pogledov uporabnikov nanjo. Strokovnjak naj v tej fazi sprašuje in 

posluša starše ter jim pomaga pri iskanju virov moči, širjenje socialne mreže ter iskanju prvih 

rešitev (Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a). Čačinovič Vogrinčič (2007) govori o prvi socialni 

pomoči staršem otrok s posebnimi potrebami, ki naj jim strokovni delavci ponudijo vsaj 

informacije o posebni potrebi otroka in jim predstavijo možne institucije, ki nudijo pomoč. 

Prav tako naj se starše v tej fazi seznani s pravicami in z dolžnostmi. Temu koraku sledi 

povzemalno razumevanje ter oblikovanje konsenzov, znotraj katerih naj si strokovnjaki in 

starši odgovorijo na vprašanja, ki jih predstavlja slika 3.0.2.  
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Slika 3.0.1 Krožnost procesa ocenjevanja in interveniranja 

 
Vir: Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a 

 

Vprašalni krog, ki ga je oblikoval Muller (1994 v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a), pomaga 

udeležencem, da si razdelijo odgovornost ter se usmerijo k varovalnim dejavnikom. Sledi 

ukrepanje, tj. poseg, intervencija, ki jo strokovnjak načrtuje na podlagi svojega znanja in ob 

upoštevanju značilnosti družine. Novljan (2004) opozori na to, da strokovnjak staršev ne sme 

spreminjati v odjemalce strokovnega dela, ki bodo doma izvajali kar jim bo naročil. Staršem 

je potrebno pustiti odgovornost in možnost, da se na podlagi informacij, posredovanega 

znanja in ponujenih metod in tehnik odločijo, kaj bodo izbrali glede na trenutne potrebe, čas 

in finance. Četrti korak je evalvacija, ki jo Klemenčič Rozman (2006) opredeli kot sposobnost 

načrtovanja, organiziranja in reflektiranja svojega delovanja z namenom načrtovanja 

prihodnjih dejanj in intervencij. Strokovni delavec lahko razmisli o svojem prispevku, 

odzivanju in upoštevanju uporabnikov ter preveri strokovnost in etičnost. Skupaj s starši pa 

naj preveri dosegljivost pričakovanj, ustreznost in učinke intervencij. Strokovnjak naj opozori 

na napredek ter razišče nove potrebe staršev. Kobolt in Rapuš Pavel (2006a) opozorita, da se 

tu proces ne konča, ampak ponovno začne.  
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Slika 3.0.2 Vprašalni krog 

 
Vir: Kobolt in Rapuš Pavel, 2006a 

 

 

III. EMPIRIČNI DEL  
 

1. OPREDELITEV PROBLEMA  
 

Otroci z MAS so v »Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji« kot ena 

izmed kategorij otrok s posebnimi potrebami opredeljeni od leta 2011 (ZUOPP-1, 2. člen). Po 

prejemu odločbe otroci dobijo pomoč strokovnih delavcev vzgoje in izobraževanja, vodeni pa 

so tudi znotraj zdravstvene mreže. Za otroke je torej zakonsko poskrbljeno, sprašujem pa se, 

kako sistem poskrbi za starše otrok z MAS med usmerjanjem in obravnavo, v kolikšni meri 

zagotavlja čustveno podporo in pomoč, ponuja informacije in omogoča participacijo v 

obravnavi otroka.  

 

V Sloveniji raziskave, vezane na participacijo staršev otrok z motnjami avtističnega spektra, 

nisem zasledila. Pogosteje pa se tema zapostavljenosti in stresa staršev v letu 2018 pojavlja v 

različnih slovenskih medijih. V magistrskem delu bom tako raziskala izkušnje staršev otrok z 

motnjami avtističnega spektra z različnimi strokovnjaki in rezultate primerjala z ugotovitvami 

spoznanj tujih raziskav na tem področju. Z raziskavo želim opozoriti na življenjske teme in 

področja, ki so po izkušnjah omenjene skupine staršev spregledane, in izpostaviti predloge 

staršev, ki lahko doprinesejo h kakovosti praks in dela na raziskovanem področju. Raziskava 

je tako povratna informacija strokovnjakom in s tem spodbuda za razmislek in preoblikovanje 

dosedanjih procesov in pristopov. 

 

Ker socialna pedagogika pri svojem delovanju v ospredje postavlja perspektivo moči in etiko 

udeleženosti, bom pozorna na to, kako zakonodaja in strokovni delavci, s katerimi se 

srečujejo otroci z MAS in njihovi starši, pri delu to upoštevajo. Pokazala bom tudi, kako v 

procesu usmerjanja in obravnave podpirajo celostni pristop, participacijo uporabnika in s tem 

spodbujajo interaktivnost, partnerstvo in sodelovanje različnih strokovnjakov med seboj ter 

sodelovanje s starši in z otrokom, kot Kobolt in Rapuš Pavel (2006a) opisujeta dober odnos 

med uporabnikom in strokovnimi delavci. Z magistrskim delom želim preveriti umeščenost in 
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opozoriti na pomen udejanjanja socialno pedagoških načel v praksah sodelovanja s starši 

raziskovane ciljne skupine ter z pridobljenimi rezultati opozoriti na morebitne nezadovoljene 

potrebe staršev.  

 

2. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, s katerimi strokovnimi službami se v času obravnave otroka 

z MAS srečajo starši in kakšne so izkušnje sodelovanja z njimi. Z raziskavo želim opozoriti 

na značilnosti in pomen sodelovanja ter enakovredne participacije vseh udeleženih strani v 

procesu obravnave otroka z MAS. Eden od ciljev je prepoznati področja, znotraj katerih starši 

potrebujejo pomoč in podporo, preveriti sedanje stanje in na podlagi izraženih potreb 

opozoriti na morebitne pomanjkljivosti in potrebne izboljšave.  

 

Raziskovalna vprašanja so naslednja:  

RV1: Kako po mnenju staršev strokovni delavci upoštevajo zakonodajo in uradne dokumente 

Republike Slovenije  za področje otrok s posebnimi potrebami z vidika vključevanja staršev v 

postopek usmerjanja in obravnave ter koliko in kako je zakonodaja staršem predstavljena in 

poznana? 

RV2: S katerimi strokovnimi službami se v času obravnave otroka z motnjami avtističnega 

spektra srečujejo starši? 

RV3: Katere oblike pomoči in podpore so strokovne službe  v času usmerjanja in obravnave 

otroka z motnjami avtističnega spektra ponudile staršem in kako je potekal proces 

podpore/pomoči? 

RV4: Kako starši otrok z motnjami avtističnega spektra v izbranem vzorcu opisujejo izkušnjo 

in pomen neformalne podpore? 

RV5: Katere oblike pomoči in podpore starši v izbranem vzorcu pogrešajo ter kakšni so 

njihovi predlogi za izboljšanje sodelovanja s strokovnimi službami? 

 

3. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 

V magistrskem delu bom uporabila pristop kvalitativnega raziskovanja in deskriptivno 

metodo.  

 

3.1 VZOREC 

 

Vzorec, uporabljen v raziskavi, je namenski. V raziskavi je sodelovalo sedem parov staršev 

otrok z MAS, torej sedem mam in sedem očetov. Na intervju se je odzvalo šest parov staršev, 

katerih otrok je bil po odločbi o usmerjanju spoznan za otroka z avtstičnimi motnjami v 

obdobju vključitve v predšolski program vzgoje in izobraževanja, ter par, katerega otrok ima 

diagnosticiran Aspergerjev sindrom od šestega razreda osnovne šole. Čeprav ta ne ustreza 

predvidenim kriterijem, sem zaradi specifike Aspergerjevega sindroma in ker nisem želela 

zavrniti staršev, v vzorec vključila tudi ta par.    

 

3.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

 

S pari sem izvedla delno strukturiran intervju. Vnaprej sem pripravila osnutek vprašanj 

odprtega tipa, ki je vključeval naslednja vsebinska področja: zgodnji znaki, poznavanje in 

razumevanje MAS , spoprijemanje z diagnozo otroka, pomoč otroku, ponujena pomoč v času 

obravnave otroka, ustreznost pomoči, izkušnje z različnimi strokovnjaki, participacija staršev 

v postopku obravnave, zapostavljena področja pomoči in predlogi za izboljšanje sodelovanja, 
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ponujene oblike pomoči ipd. Vprašanja sem sestavila glede na raziskovalna vprašanja in jih 

med intervjujem prilagajala tematskemu področju in izjavam sogovornikov.  

 

3.3 POSTOPKA ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

V prvi fazi sem stopila v kontakt z vodstvom nekaj slovenskih vrtcev. Strokovna delavca 

vsakega vrtca, to sta ravnatelj in svetovalni delavec, ki lahko dostopata do osebnih map otrok 

s posebnimi potrebami, sem poklicala preko mobilnega telefona ali ju osebno obiskala in 

predstavila namen magistrskega dela. Prosila sem, če lahko staršem otrok, ki so med 

obiskovanjem vrtca prejeli odločbo o usmerjanju in katerih otroci so bili spoznani kot otroci z 

avtistično motnjo, razdelita soglasja o sodelovanju v raziskavi. V prvi fazi sta se na mojo 

prošnjo odzvala samo dva vrtca, ostali strokovni delavci pa se bodisi niso odzvali bodisi niso 

imeli časa za pomoč, saj imajo preveč svojega dela. Nekateri so me zavrnili, ker v vrtcu še ni 

bilo otrok z MAS. Ko so starši vrnili soglasje, mi je strokovni delavec predal podatke, če so se 

starši strinjali s sodelovanjem. Na ta način sem dobila štiri pare staršev, ki so vključeni v 

vzorec. Ostale starše sem pridobila s pomočjo poznanstev in v zaprti skupini na spletnem 

mestu Facebook, ki mi jo je predlagal eden od staršev, vključenih v raziskavo.  

 

Intervjuji so potekali od aprila do junija 2018. Izvedla sem jih tam, kjer so predlagali starši. 

Nekaj intervjujev sem izvedla na domu staršev, na igriščih, lokalih v domačem kraju ali preko 

aplikacije Skype, če je bil kraj preveč oddaljen ali starši niso želeli drugače. Vsi sodelujoči so 

bili predhodno seznanjeni z namenom intervjuja, zagotovljena jim je anonimnost. Pred 

izvedbo intervjuja sem jih prosila za dovoljenje snemanja pogovora.  

 

3.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Zvočne posnetke sem najprej prepisala v dobesedni obliki, razen podatkov, ki lahko razkrijejo 

identiteto. Imen staršev in otrok, krajev in imen ustanov zato v dobesednih prepisih ni. Nato 

sem naredila kvalitativno analizo s kvalitativno metodo vsebinske analize in pri tem uporabila 

postopek kodiranja. Najprej sem iz dobesednega zapisa izpisala pomenske enote in oblikovala 

seznam kod prvega reda. Sledilo je združevanje le-teh in oblikovanje kod drugega reda, ki 

sem jim nato poiskala nadpomenke in jih združila v kategorije. Primer kodiranja prikazuje 

Slika 3.1. To mi je pomagalo pri odgovarjanju na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Pridobljene ugotovitve sem v interpretaciji rezultatov povezala s teoretičnimi izhodišči in 

spoznanji predhodno izvedenih domačih in tujih raziskav. 
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Slika 3.1: Primer kodiranja 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

4. PRIKAZ REZULTATOV IN INTERPRETACIJA  
 

4.1 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV PO RAZISKOVALIH 

VPRAŠANJIH  

 

V tem poglavju rezultate predstavljam po zastavljenih raziskovalnih vprašanjih.  

 

RV1: Kako po mnenju staršev strokovni delavci upoštevajo zakonodajo in uradne 

dokumente Republike Slovenije  za področje otrok s posebnimi potrebami z vidika 

vključevanja staršev v postopek usmerjanja in obravnave ter koliko in kako je 

zakonodaja staršem na tem področju predstavljena in poznana?  

 

Zakonodajo in uradne dokumente Republike Slovenije, ki vključujejo starše otrok z MAS, 

smo že spoznali. Po pregledu lahko rečem, da o vključevanju staršev v postopek usmerjanja in 

obravnave govorita le ZUOPP-1 in Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, ki v nekaj členih 

omenjata sodelovanje staršev s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih ustanov  ter člani 

komisije za usmerjanje. Zakonodaja z drugih področij opredeljuje pravice staršev otrok z 

MAS, ki izvirajo iz odločbe o usmeritvi. Sodelovanja s starši neposredno ne omenja. Murgel 

(2006) pa navaja, da je pri uveljavljenju pravic potrebno sodelovati s centri za socialno delo, z 

zdravniškimi komisijami, ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, osebnimi 

zdravniki in s specialističnimi ambulantami. Da bi odgovorila na raziskovalno vprašanje, bom 

še enkrat na kratko predstavila zakonodajo in uradne dokumente Republike Slovenije, ki se 

dotikajo participacije staršev in sodelovanja s strokovnimi delavci različnih služb ter to 

primerjala s pripovedmi staršev in njihovo izkušnjo vključenosti v postopek usmerjanja in 

obravnave.  
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KATEGORIJA 1: TEKOČI TRAK DIAGNOSTICIRANJA 

 

V preteklosti so verjeli, da otroci s posebnimi potrebami potrebujejo posebne programe in 

nego, zato so z namenom kategoriziranja razvijali diagnostiko, otroke s posebnimi potrebami 

pa ločevali od nevrotipičnih. Tako je bilo vse do leta 2000, ko je prišlo do uveljavitve 

»Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami«. Termin kategorizacije sta zamenjala 

termina usmerjanje in ocenjevanje, v ospredje je stopila integracija in vključevanje otrok s 

posebnimi potrebami v redni šolski sistem. Večji pomen in vlogo so dobili tudi starši (Opara, 

2005). Po Opara (2015) naj bi to prineslo tudi preusmeritev iz šibkih področij otroka k 

močnim in k spodbujanju tistega, kar otrok zmore. Tako se je v uradnih dokumentih pojavila 

tudi potreba po sodelovanju različnih akterjev, med katerimi so eni pomembnejših otrokovi 

starši. Vključevanje staršev v postopek usmerjanja in pomoči je eno izmed načel vzgoje in 

izobraževanja otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 4. člen). Kasneje se vključevanje 

staršev omenja v povezavi s pridobivanjem dokumentacije, pravico do pritožbe zoper odločbo 

in usmeritev ter z vključevanjem v pripravo individualiziranega programa (ZUOPP-1). Starši 

kot vlagatelji zahteve za uvedbo postopka so lahko povabljeni tudi na pogovor s komisijo, a 

le, če ta oceni, da je to potrebno (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami, 20. člen).  

 

Starši otrok z MAS se, sploh v fazi diagnosticiranja, ne čutijo vključeni v proces dela 

strokovnih delavcev. Kljub temu da so tisti, ki otroka najbolje poznajo in z njim preživijo 

največ časa, jih vrtec ne vključi v pripravo poročila o otroku, ki se pošlje na komisijo za 

usmerjanje, saj kot pravi M51: »Najino mnenje ne sme vplivati. Poročila imajo negativno 

orientacijo in ne izpostavljajo otrokovih močnih področij, kot pravi O5: »Vedno je samo na 

negativno fokusiran in k da tekmujejo kdo bo več negativnih stvari napisov notr.«. Prav tako 

starši ne sodelujejo veliko z zaposlenimi v ambulanti za avtizem, za katero M4 meni: »To je 

sam vstopna točka, da ti dajo diagnozo in pol se za njih konča /…/ In to je vse kar ti nudjo. To 

je čist premal.«. Njihov namen, pravi O5, je torej hitra postavitev diagnoze in prenos dela na 

druge strokovnjake: »Uni rečejo, on je avtist, prizadet, hvala lepa, naslednji.« Starši se 

srečujejo tudi s strokovnjaki, ki, kljub jasnim znakom MAS, diagnoze ne želijo postaviti in 

kažejo nezanimanje za otroka. Odmika se čas, ko otrok dobi potrebno pomoč, od staršev pa to 

zahteva dodatne napore in iskanje pomoči. M1 pove: »Nikakor je nism mogla prepričati, da 

naj P napoti v razvojno ordinacijo. Ker tega ni želela, sem s pomočjo zvez prišla do datuma 

pregleda«.  

 

Starši se ne čutijo vključene v pripravo strokovnega mnenja. Menijo, da je to le prepis 

poročila vzgojno-izobraževalnega zavoda. M7 pravi: »Oni so iz vrtca prepisal, tist k je vrtc 

dal. Dobesedno.« Dokumentacijo, ki jo zberejo in komisiji prinesejo starši, M3 označi kot:  

»To je povzetek teh izvidov pa tega poročila v vrtcu.« Pogovori, ki jih člani komisije izvedejo 

s starši, so kratki, neosebni in pogosto potekajo kar preko telefona. Izkušnjo opiše M5: 

»Poklicu me je po telefonu in to je blo dve minute in mi je reku, če ma kako novo diagnozo, 

sm rekla da ne, in to je blo to.«. Strokovno mnenje je velikokrat podano, ne da bi se člani 

komisije srečali z otrokom in s starši. O5 ugotavlja: »Ljudje, ki te sploh ne poznajo, k jih 

nismo v življenju vidl, so bli podpisani, da so pregledal našga otroka.« Starši komisiji za 

usmerjanje služijo kot vir informacij o otroku, a le zato, da bi se sami izognili srečanjem in 

dolgotrajni obravnavi otroka, prek katere bi bolje spoznali njegove značilnosti. Te bi kasneje 

                                                 
1 Zaradi varovanja osebnih podatkov, so mame v razuskavi označene s črko M ter številko intervjuja, očetje pa s 

črko O ter številko intervjuja.  
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lahko dopolnili z informacijami staršev in vzgojne ustanove ali kot pravi M4: »Oni bi mogl 

ekspertizo pisat na podlagi tega kaj oni vejo in kako otroka poznajo. Ampak oni otroka sploh 

ne poznajo. Tko da se pol nalepjo na tvoje videnje.« Ko komisija poda strokovno mnenje in 

izda odločbo o usmeritvi, se njihovo delo in sodelovanje zaključi, zanimanja za napredek ali 

ustreznost diagnoze in pomoči pa strokovnjaki ne pokažejo. Podobno je z ambulanto za 

avtizem, ki z otrokom po diagnosticiranju izvaja samo letne preglede ali preglede po potrebi, 

oziroma kot pove M4: »Vsake par let ti ga pregledajo, kje je, če je še tm k so ga oni 

rangniral.« Starši od komisije ne dobijo nobenih usmeritev ali pomoči. M1 zaključi: »Takrat 

sva ostala sama z diagnozo napisano na papirju.« Z njimi stopijo v kontakt samo ob 

preverjanju ustreznosti usmeritve ob prehodu iz vrtca v šolo.  

 

Za starše, vključene v vzorec velja, da v začetni, diagnostični fazi, niso vključeni v proces kot 

bi sami želeli. Strokovni delavci z njimi sodelujejo le do te mere, da zadostijo zakonu, jih 

torej pokličejo, postavijo nekaj vprašanj o otroku, za katere O3 pravi: »Vsi majo ista 

vprašanja, 10 vprašanj imajo, k da bi mel vsi iste in te vprašajo.« Kolikor hitro lahko, 

postavijo diagnozo ter starše pustijo, da se znajdejo sami.  

 

Slika 4.1 Prikaz ključnih tem kategorije Tekoči trak diagnosticiranja 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 2: OMEJENE MOŽNOSTI PARTICIPACIJE V PROCESU 

OBLIKOVANJA VSEBIN ODLOČBE O USMERJANJU  

Za starše otrok z MAS je zelo pomembno, kakšno pomoč otrok dobi, kje dobiva pomoč in 

koliko mu država ponudi. Vsi želijo, da bi njihov otrok dobil čim več strokovne pomoči, da  

bi napredoval, hkrati pa ne želijo, da bi bil otrok preveč ločen od ostalih. Velik pomen zato 

pripisujejo odločbi o usmeritvi. M4 pojasni: »Če nimaš ti odločbe, da je otrok s posebnimi 

potrebami, pa odločbe o usmerjanju, ti ne dobiš nobene pomoči, tko, v naprej, nč.« Odločba o 

usmerjanju je torej pomemben dokument, ki otrokom s posebnimi potrebami omogoča, da so 

vključeni v zanje najboljši vzgojno-izobraževalni program in znotraj tega dobivajo potrebno 
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pomoč (Murgel, 2006). Naloga komisije je, da otroka usmeri v program vzgoje in 

izobraževanja in po pogovorih s starši lahko rečem, da imajo priložnost povedati, kam želijo, 

da se otrok usmeri, kot recimo pravi M3: »Pa še to smo mi povedal, v kero šolo bi ga dal.« 

Isto potrdi M7: »Tukej so me tok upošteval, k sm povedala, kam bi rada, da gre.« Vseeno je 

med strokovnimi delavci prisotno prepričanje, da je najboljša rešitev izključitev otroka iz 

rednega oddelka, zato starši porabijo veliko energije in časa, da ga obdržijo v rednem 

oddelku, kar potrdi O4: »Ni blo čist enostavno ja«. O1 pravi:« Želim si, da bodo naši otroci 

meli enake možnosti, kot vsi ostali, brez predvidevanja, da se ne splača, ker jim tako ali tako 

ne bo uspelo oziroma niso zmožni.« Hitro se namreč otroka usmeri v posebni program, sploh 

če ima priključeno motnjo v duševnem razvoju, za kar M1 pove: »Najlažje je otrokom 

pripisati zmerno do težjo duševno motnjo in ga poriniti v posebni program in so vsi veseli.«  

 

Ena izmed težav za pripis motenj v duševnem razvoju je po mnenju staršev to, da strokovni 

delavci, ki sestavljajo komisijo, naredijo strokovno mnenje na podlagi poročila vrtca, ki je 

pogosto usmerjen predvsem v otrokove šibke točke ali na podlagi nekajminutnega pregleda 

otroka. M4 opiše pregled: »Vidjo ubistvu še več. On tkrt pride, otrok pride na pregled, itak ne 

mara ambulante, ne mara neznancev in ma sigurno izbruh. Oni na podlagi tega ti ocenjujejo 

otroka. K ubistvu sploh ni v njegovi običajni luči.« Na ta problem opozarja tudi Opara (2015) 

in pravi, da se komisije preveč usmerjajo na dokumentacije, ne spoznajo pa otroka in 

njegovega funkcioniranja, prav tako v obravnavo ne vključujejo staršev, ki imajo najboljše 

informacije, saj so edini, ki kontinuirano spremljajo otroka. Problem vidi v besedi usmerjanje, 

ki temelji na umestitvi otroka v nek program, manj pa se osredotoča na strategije, prilagoditve 

in strokovno pomoč, ki bi otroku pomagala na poti k napredku. Starši si želijo, da bi otroci 

dobili odločbo, v kateri ne bi bilo nepotrebnih diagnoz, saj kot pravi O5: »Potem se ne dela z 

njim kot z avtistom, ampak se dela z njim, kot da ma duševno motnjo.« Za starše to pomeni 

dodatno delo in obremenitev, saj morajo razlagati strokovnim delavcem, kakšno pomoč otrok 

v resnici potrebuje in čemu morajo dati poudarek.  

 

Starši se lahko pritožijo na strokovno mnenje in odločbo o usmeritvi (ZUOPP-1, 28. in 32. 

člen), a to velikokrat pomeni še daljše postopke in podaljšanje časa, ko otrok ne prejema 

potrebne pomoči ali je ta pomoč nepravilna. Prav tako imajo možnost, ob spremembi 

okoliščin, ki vplivajo na usmeritev otroka, vložiti zahtevo o spremembi odločbe. V primeru 

zahtevanih sprememb starši navajajo nestrokovnost in neangažiranost strokovnih delavcev v 

komisiji. O5 pravi: »Iz prve odločbe so skopipejstal, dobesedno so skopipejstal prvo odločbo 

in so nm jo poslal /…/ Ja, še avtizem so dodal.« Poleg nezanimanja za dejansko stanje otroka 

so slabosti tudi dolgi postopki ter potreba po uporabi vseh vez in poznanstev in virov, da ti 

uspe odločbo pridobiti pravočasno. M7 pravi: »Angažirala sem vse tuki, kdo koga pozna, res 

vse. Čist zares. Js, če bi čakala, da bi se mlini odvretel, bi mogoče zdej šla tja, vmes bi pa vsi 

znorel.« V skrajnih primerih, ko staršem v pritožbi ne ugodijo in odločbe ne želijo spremeniti 

oziroma popraviti, je potrebno vključiti tudi ministrstvo, kjer za svoj primer O5 pravi: »So se 

opravičl za postopanje komisij in za vse te stvari in pol smo dobil tud še od te komisije ane, to 

odločbo, tko k smo hotl.« 

Naloga komisije je tudi preverjanje ustreznosti usmeritve, ki se po navadi zgodi ob prehodih 

iz vrtca v šolo. Za to mora zopet pridobiti čim več svojih spoznanj ter spoznanj iz poročil 

vzgojno-izobraževalne ustanove, kamor je bil otrok usmerjen (Murgel, 2006). Zakon v tem 

delu nikjer ne omenja staršev in potrebe po sodelovanju z njimi. Starši poročajo o tem, da se 

ob preverjanju ustreznosti odločbe pogosto ne spremeni nič, odločbo komisije prepišejo, 

spremenijo ustanovo, številko odločbe in dodajo še kakšno motnjo, kot pove M3: »Ja, zdej so 

dodal dologotrajno bolan otrok. To so dodal. /…/ ampak vsebinsko isto. Oni nč ne pogruntajo 

novga.«  



37 

Strokovni delavci v resnici nimajo pravne podlage, ki bi jim narekovala, da morajo starše 

otrok z MAS vključevati v pripravo strokovnega mnenja in odločbe o usmerjanju. Zakonodaja 

jim omogoča, da starše vključujejo po potrebi, torej, če presodijo, da je to potrebno (Pravilnik 

o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 20. člen). 

Kot lahko zaključim iz pogovorov, se odločijo za kontaktiranje staršev, a so ti stiki kratki in 

pogosto nimajo večjega vpliva na postopke. Z vidika participacije so torej starši po zakonu 

vključeni v postopek samo v smislu pravic po pritožbi nad mnenjem in odločbo ter pravice po 

zahtevi spremembe odločbe, a si starši želijo več vključenosti, predvsem pa bolj fleksibilne in 

uporabne odločbe o usmerjanju.  

 

Opara (2015) pravi, da bomo morali v prihodnosti razmišljati o usmerjanju kot procesu 

spremljanja posameznika ter stalnega prilagajanja in dopolnjevanja načinov in oblik dela z 

otrokom in starši. Starše in strokovne delavce vzgoje in izobraževanja bo potrebno že na 

začetku bolje opremiti s predlogi za delo z otrokom, opozarjati na močna področja, področja, 

kjer je delo najpomembnejše ter navajati več prilagoditev in usmeritev. Starši takšne stvari od 

komisij pogrešajo. O4 pravi: »Kokr majo drugi otroc s posebnim potrebam tko narjeno, da 

maš ti nekje zapisan problem, oceno tveganja, pa pol recimo nek načrt izogibanja problemom 

pa tem težavam. Tuki ni nč napisan v tej naši odločbi, kako, s čem, kako bi to rešil, kako bi to 

izbolšal. Tega enostavno ni. Ni mnenja. Enostavno ni rešitve predpisane. Da bi ti nekdo reku, 

napisov pa probejte to, dejte delat na tem področju. Nič. Nula.« Postopki pridobivanja 

odločbe so v Sloveniji dolgi, M4 opiše njihov primer: »Da smo pršli do odločbe, je pa tud 

trajal, po moje, vsaj kakšno leto, da je T dobil pomoč.« Globačnik (2012) to pripisuje 

pomanjkanju ustreznih kadrov in s tem preobremenjenosti strokovnih skupin. Otroci z MAS 

in njihovi starši čakajo na odločbo, vmes pa ostajajo brez pomoči. Težava je, da v Sloveniji ni 

posebne zakonske podlage, ki bi urejala zgodnjo obravnavo, kamor zagotovo sodi tudi 

sodelovanje s starši in vključevanje v obravnavo. Novljan (2004) pravi, da je naloga 

strokovnih delavcev v fazi diagnosticiranja in usmerjanja informiranje staršev o otrokovem 

stanju, razvoju in oblikah dela ter podpora pri soočanju s stiskami in skrbmi. Ko bo zgodnja 

obravnava zakonsko urejena, naj bi tudi participacija staršev predstavljala večji del 

zakonodaje.  

 

V stanju, kakšnega imamo v Sloveniji sedaj, je torej skrb staršev izbira prave ustanove, če jim 

komisija da priložnost, da jo predlagajo, ter upanje, da bo njihov otrok dobil najbolj optimalne 

možnosti za razvoj in napredek. Starši tako izbirajo med integracijo v okolje z vrstniki in 

segregacijo v razvojni oddelek vrtca ali posebni program osnovne šole. Prva pomeni manj 

strokovne pomoči v vzgojno-izobraževalni ustanovi. M4 ugotavlja: »Če se odločiš, da boš 

zavrnu razvojni oddelek, ti pol pripada mn ane. Tm je otrok cel dan s specialno pedagoginjo, 

res da jih ma ona 6 ane, če si pa v rednem oddelku maš pa 2 uri na tedn /…/ otroci velik 

pridobijo, če so v rednem oddelku in da imajo stik s temi običajnimi otroki in to sigurn jim 

neki lahko prnese.« Prav tako dobi otrok manj pomoči tudi izven nje. M5 pojasni: »To je zato, 

ker je ubistvu tlele v okviru DSP-ja voden v vrtcu in ne more dobit, mu ne pripada, razn 

samoplačniško. Odločitev za segregacijo pomeni prostor, kjer je strokovna pomoč 

zagotovljena ves dan. M2 izračuna: »Tri ure al pa štirdeset, to je razlika. Zanga je štirideset 

ur pomoči potrebno. Tiste tri ure, to ni nč, to je čist premal. Pa valda, da vzamem štirideset al 

kok je, šest krat pet, je trideset. Nism butasta.« Odločitev je za starše težka, saj vpliva na 

prihodnost otroka in njegove možnosti. M3 poudari tudi dobro stran tega, da lahko starši 

zberejo institucijo: »Ne vem, kam bi ga pelal pol, če tega ne bi blo. Pa da bi lahko 

funkcioniral normalno in zaradi bližine doma.«   
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Starši otrok z MAS, vključenih v vzorec, se strinjajo, da je vsaka pomoč za njihove otroke 

pomembna, zato si prizadevajo, da bi otroci dobili odločbo o usmeritvi, četudi jim strokovni 

delavci to odsvetujejo. M6 pojasni logiko: »Ker sva vedela, da bo vsaka pomoč N koristila in 

tudi, da mu pripada.« Starši želijo tudi, da bi sistem ponudil več ur obravnave za otroke, 

kritični pa so do ur svetovalne storitve. M4 razloži: »Starš ja rabi svetovanje, ampak ga rabi 

dve uri mesečno, ne rabš ga pa ti dve uri tedensko /…/ ampak pomoč rabi otrok, tm je 

napredek.« Namen svetovalnih storitev je sicer zagotavljanje podpornega okolja za 

uspešnejšo integraciji otroka, pomoč družinam, vzgojiteljem in učiteljem (Pravilnik o dodatni 

strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi potrebami, 6. člen). Sodelovanje in pomoč 

staršem je predpisano, vprašanje pa je, kako posamezne institucije to izvajajo. Iz pogovorov 

sklepam, da starši tej pomoči sicer pripisujejo veliko vrednost, a ne za žrtev dodatne ure 

pomoči svojim otrokom.  

 

Slika 4.2 Prikaz ključnih tem kategorije Omejene možnosti participacije v procesu 

oblikovanja vsebin odločbe o usmerjanju 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 
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Do sedaj smo spoznali, kako so starši otrok z MAS skozi zakonodajo in uradne dokumente 

vključeni v proces usmerjanja in obravnave svojih otrok in kakšno je dejansko stanje v 

Sloveniji. Obstajajo pa tudi zakoni, ki opredeljujejo pravice in ugodnosti za otroke z MAS in 

njihove starše, a se neposredno ne dotikajo participacije in sodelovanja s strokovnimi delavci, 

jo pa zahtevajo. Predvsem zahtevajo sodelovanje strokovnih delavcev s straši v smislu 

informiranja, razlage členov zakonodaje in usmerjanja v smeri uresničevanja pravic, ki 

marsikateremu staršu pomenijo dodatno pomoč in razbremenitev (Murgel, 2006).  

 

Starši, vključeni v raziskavo, se čutijo v iskanju pravic zase in svoje otroke prepuščeni sami 

sebi, svoji iznajdljivosti, znanju in izkušnjam. M3 opiše stanje: »O tistih ekstra, dodatnih 
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pravicah k pašejo zravn, pa noben nama ni povedov, sva sama raziskvala.« Večina staršev od 

strokovnih delavcev ni dobila niti namiga, da jim s prejemom odločbe o usmerjanju pripadajo 

dodatne pravice, zato preteče veliko časa, predno pravice sploh začnejo uveljavljati. O4 pravi: 

»Recimo na CSD-ju je fino fajn, k greš tja rihtat stvari, da ti noben ne pove, da maš cestnino 

zastojn /…/ mine tri leta, to pomen 300 evrov cestnin.« M7 doda: »Tri leta je trajal, predn sm 

zvedla za dodatk. Nism vedla. Kako? Od kje nj bi vedla.« Problem je v tem, ker delavci v šoli 

in izobraževanju niso informirani o pravicah, z drugih področij (Murgel, 2006), do česar so 

starši precej kritični, sploh M2, ki pravi: »Kaj ta svetovalna pol dela tm? Jo lahko kr 

odpustijo. Komu pa bo svetvala, če ne nm.« In nadaljuje: »Noben ti ne pove, da si greš lahko 

na socialno to uredit.« Starši zato ne vedo niti, na koga se lahko obrnejo po pomoč. Negativne 

izkušnje imajo starši tudi z delavci na centru za socialno delo, kjer bi po mnenju O3: »Mogli 

bi met papir, pa napisat unih dvajset stvari al kuk, pa napisat ane, vi mate tule pa tule so vaše 

dolžnosti, tole so pa še pravice. Da nek na enmu mestu vse zveš /…/ namest da bi oni mel, pa 

bi klukal  rabte, nerabte, rabte.«, a tega ni.  

 

Največji problem je torej, da si malo strokovnih delavcev prizadeva za to, da starše obvesti o 

pravicah in dolžnostih, ki jim pripadajo z dnem, ko otrok prejme odločbo o usmeritvi. 

Sodelovanju s starši se z vidika predstavitve bonitet izogibajo, a Globačnik (2012) pravi, da 

bodo morali strokovni delavci v prihodnosti več sodelovati s starši, če želimo v Sloveniji 

razviti zgodnjo obravnavo. Murgel (2006) ugotavlja, da pri nas marsikateri starš premalo 

pozna svoje pravice in porabi veliko časa, truda in energije, da se do njih dokoplje in jih 

uveljavi. Pomemben element, ki manjka strokovnim delavcem, je informiranje staršev. Starši 

v vzorcu si želijo pomoč pri izpolnjevanju vlog, kot pravi M6: »Poznava vse tud glede 

dodatkov in nadomestil, ampak sva vse iskala in izpounila sama.«. O večji povezanosti 

strokovnih kadrov M2 doda: »Začetk, k morš vse to rihtat pa čakat. Pa lih to, k je vsak drgje, 

povsod razpršeni, pa vsak o drugem nimajo pojma, niso povezani«. Avtomatizem opiše M4: 

»Odločbo, ko jo dobiš, bi lahko tud dobil pravice, kaj država ti vse omogoča in da pač to boš 

dobil avtomatično. Tega ti noben ne da.« Želi si še manj birokracije in lažjo pot do pravic: 

»Za vsako stvar morš posebno vlogo oddt, posebn obrazc /…/ k si enkat v sistemu, da maš 

tazga otroka bi mogl, ne vem, ti pomagat. Ne pa, da rabš ti miljonkrat obrazce.« Namesto da 

bi s pravicami starši nekaj pridobili in bi le-te pomenile olajšanje, pa O4 opiše težko pot:« 

Une bonitete, k ji bih lahko mel, k jih država omogoča, so zlo težko doseglive, ker je še vedno 

tm tud vojna na tem področju /…/ maš tm tok enga dela, da je to res dodatna obremenitev.« 

Starši kritizirajo predvsem to, da morajo posebne potrebe svojega otroka stalno dokazovati, 

kot pove M4: »Država ve, da mamo mi otroka s posebnimi potrebami pa mormo mi pr 

nakupu novga vozila ne vem kok, en kup obrazcev izpolnt, dokazil dt zravn, da mamo mi 

otroka s posebnimi potrebami.« Da za vsako pravico potrebujejo izvide in odločbo, pa pove 

M3: »Tega je ogromno, tud za dodatek za nego je treba recimo izpount en kup enih stvari, pa 

en kup enih izvidov prložit.«  
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Slika 4.3 Prikaz ključnih tem kategorije Pravice staršev otrok z MAS, skrite za nevednostjo 

strokovnjakov  

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

KATEGORIJA 4: ISKANJE VIROV INFORMACIJ 
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stvari.« Nekateri starši se zelo zavzamejo pri iskanju informacij in veliko vedo ter se znotraj 

dokumentov znajdejo. Starši v vzorcu poročajo, da takšni pari radi delijo svoje izkušnje na 

forumih in v različnih skupinah na družbenih omrežjih, O3 razloži: »Lih u tejih grupah na 

facebooku. Sej en so precej načitan.«  Pomoč drugih staršev predstavlja velik vir moči 

staršem v vzorcu, sploh tistim, ki se znotraj zakonodaje ne znajdejo kot O5: »Tist špeh pa ne 

boš šou brt ane, prebirat zakonodaje, ker se zgubiš notr ane. Tud nisi strokovnjak.«. 

Razumevanje zakonov, pravi Murgel (2006), zahteva veliko časa, znanja in vztrajnosti, zato je 

dobro, da staršem na pomoč priskočijo ljudje, ki poznajo predpise, postopke. Takšnega 

sodelovanja je v Sloveniji premalo, tudi znotraj uradnih dokumentov. Velika prednost je 

lahko, če so starši sami vključeni v vzgojno-izobraževalno delo, saj imajo boljši vpogled v 

sistem in lažje dostopajo do strokovnjakov z informacijami, kar opisuje M5: »Veva, kako 

sistem deluje od odznotr /…/ Velik staršev pa na žalost nima teh informacij, kaj otroku 

pripada in kake pravice ima, kake majo oni pravice. Ne vejo ne. In pol, žou se s kšnim 

otrokom tud ne dela tko kt je treba in mu je žou tud velik stvari kršen.«.  

 

Tudi, ko starši že izvedo za pravice, po spletu iščejo obrazce, dodatne informacije in želijo 

čim hitreje poslati vloge, tako M7: »Pol grem googlat in pol vidm, kaj vse mam in pol sm 
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poznajo oziroma se pritožujejo, da če se nam zdi fer, da morajo poznati zakon. Nihče pa ne 

pomisli, če je fer do nas staršev, ki moramo poznati vse zakone in podzakonske akte oziroma 

pravilnike.«. Vidimo torej, da morajo pokazati veliko volje in samoiniciativnosti, če se želijo 

do pravic dokopati in jih uveljaviti.  

 

Slika 4.4 Prikaz ključnih tem kategorije Iskanje virov informacij 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 5: V BOJU ZA PRAVICE Z ŽELJO OTROKU ZAGOTOVITI 

MOŽNOSTI  

 

Starši otrok z MAS, vključeni v vzorec, so zelo malo govorili o svojih pravicah, več časa so 

namenili pravicam svojega otroka, za katere se borijo, da so čim bolj uresničene, kot pravi 

M5: »Ubistvu tle se gre tud bl za njegove pravice, sej starši …« V boju za pravice lahko 

naletijo na ovire, saj so starši kot enakovredni člani procesa obravnave pristni samo pri 

pripravi in evalvaciji individualiziranega programa (ZUOPP-1, 36. člen). Največjo oviro 

staršem predstavljata komisija za usmerjanje ter območna enota Zavoda za šolstva, ki staršem 

po zakonu nista dolžni ugoditi v predlogu usmeritve. Navsezadnje je njun namen ta, da otroka 

po svoji strokovni oceni usmerita tako, da bo najbolj optimalno za njegov razvoj. Vseeno 

imajo starši pravico otroka vpisati v čim bližjo ustanovo, a le, če izpolnjuje vse pogoje, ki jih 

navaja odločba o usmeritvi (Murgel, 2006). V Sloveniji veliko šol in vrtcev še nima 

prilagojenih in posebnih programov, kar starši pogrešajo. M3 pravi: »Manjka prilagojeni 

oddelek, to bi zlo rada izpostavla. Prilagojeni oddelek manjka tle.« Zanje to pomeni dodatno 

časovno stisko, ki jo predstavlja prevažanje, ali dodatno skrb in stigmo, če se otrok v šolo vozi 

s posebnim kombijem, kot opiše O7: »Itak žvimo v bloku, am, pa, kaj pa vem, pa vejo, da 

kombi pride po njo in da ne hodi v navadno šolo, si mislijo buhve kaj, sj vpraša pa noben ne.«   

 

Usmeritev otroka v določen program vzgoje in izobraževanja je za starše lahko velika stiska, 

saj ne vedo, kako bo to vplivalo na prihodnost njihovega otroka in ali je ta usmeritev res 

najboljša izbira. Večina staršev v vzorcu je mnenja, da otroci z MAS dobijo premalo možnosti 

in so prepogosto vključeni v posebne programe, kar O4 označi: »To je neka zakonska rešitev, 

da je klukca /…/ Ampak to ni odgovor na to, kako tazga človeka prpravš pa integriraš v 
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družbo.« Vključitev v razvojni oddelek vrtca je tudi pogosto prvi predlog strokovne komisije, 

še preden ta dobro spozna otroka in njegovo funkcioniranje: M5 pove: »Predlagalaga  je 

psihologinja no, na usmerjanju«. Včasih usmeritev temelji celo na napačni diagnozi, ki je 

postavljena, kot pravi O5: »Na podlagi 15-minutnega pregleda, da poda tako težko diagnozo, 

kot je oseba z motnjami v duševnem razvoju.« M1 doda: »Samo zaradi tega, ker so otroci 

neverbalni?« Ena večjih ovir je to, da otrokom, katerih starši se odpovedo razvojnemu 

oddelku, pripada dosti manj obravnave, največ pet ur tedensko, pri čemer je ena ura nujno 

svetovalna storitev (Pravilnik o dodatni strokovni in fizični pomoči za otroke s posebnimi 

potrebami, 4. člen). Starši kljub temu želijo otroku nuditi priložnost, da je vključen v redni 

oddelek med svoje vrstnike, kar opiše O5: »Ubistvu ne zahtevamo nč, kar mu ne pripada ane. 

Pa tud, ne gremo z glavo skoz zid. Če bo zdj njemu preveč zahtevna osnovna šola, če mu ne 

bo šlo, bo šou pač na nižji izobrzabeni standard. Sam, da pa nima niti možnosti probat, je pa 

smešn.« Starši so veliki zagovorniki inkluzije in nasprotujejo splošnemu mnenju o tem, da 

otroci z MAS v rednem oddelku nič ne odnesejo, ker ne znajo posnemati in ne opazijo 

okolice, kar M4 komentira tako: »Doskat je neko mišlenje, da avtisti pa ne vidjo, kaj v okolici 

delajo. Oni zlo velik vidjo, sam ne znajo tega tud pokazat in tud posnemajo. Tko, da js mislm, 

da redni oddelek je za avtiste  zlo v redu.«. Kljub veliki želji staršev po inkluzivni obravnavi, 

Opara (2015) vidi primanjkljaje na področju znanja in izkušenj strokovnih delavcev ter 

njihovo nerazumevanje otrok z MAS in njihovih zmožnosti. V osredje tako postavlja pomen 

dodatnega izobraževanja ter prenovo celotnega izobraževalnega sistema.  

 

Starši, ki se odločijo za razvojni oddelek ali posebni program osnovne šole, si želijo, da se 

znotraj programa otrokom zagotavljata kvalitetna pomoč in podpora, predvsem pa si želijo, da 

bi bili otroci lahko v stiku z drugimi otroki, saj s tem lahko veliko pridobijo, kot opiše M2: 

»Ni blo dobr tm, k so bli čist izolirani, res niso mel vzora. Čist slabo. /…/ Ne moreš ga tm 

zapret, kaj v eno kletko. Sj je člouk, otrok. Sj tud on rabi stik. Sigurno.« Pri njih in tudi pri 

otrocih z MAS, ki ostajajo v rednih programih, je velikokrat problem pomanjkanje ustreznega 

kadra. Tako otroci ne dobijo pomoči, kot predvideva odločba, s tem pa so pravice kršene, kot 

za primer svojega otroka pripovedujejo O7: »Pol je pa itak predčasno šla, pol pa itak ni blo 

sploh nove.« M7 nadaljuje: »In so bli gladko en mesc pa pol brez učitelce in so mel samo 

nadomeščanja. Grozn je blo, grozn.« M4: »Mi smo mel eno najprej, eno uro specialne 

pedagoginje pa eno uro logopeda, v vrtcu, tko je blo v odločbi zapisan. In k so preverl, država 

je v vrtcu preverla, če ima logopeda in ker ga ni mela, so rekl pač, tega ne bomo dal, ker ga 

vrtec ne bo zaposlil in potem T dobi samo dve uri specialnega pedagoga. Namesto logopeda, 

k bi pa tud logopeda ful rabu.« Spoznali smo že, da starši imajo pravico pritožbe na odločbo, 

a se pogosto za to ne odločijo zaradi strahu po poslabšanju, kot pri M4: »So nm rekl, al 

uzamete to al pa pač boste dobil sam eno uro.« Strah povzročijo celo strokovni delavci v 

komisij, kot v primeru O5: »In pol so nm še zlagali se, da mormo počakat do ne vem kdaj, če 

ne bo pol …« M5 nadaljuje: »… če ne bo pol ostou brez DSP-ja.« Starši si želijo sistem, v 

katerem bi si vsi prizadevali za to, da se otrokom z MAS ponudi možnost vključitve v redni 

ali prilagojeni program, s čemer bi, kot meni M1: »Otroka bi izzvali z malce težjim 

programom, a bi morali potem zagotoviti sredstva in pomočnike.«  

 

Poudariti želim, da so starši pri nas premalo vključeni v proces usmerjanja in obravnave 

otrok. Mogoče je za to kriva odprtost členov zakonodaje, ki strokovnim delavcem dovoljuje 

presojanje glede smiselnosti vključitve staršev otrok z MAS vanj. Tako se težko borijo za 

svoje pravice in pravice svojih otrok. Načrtovanje in evalvacija individualiziranega programa 

sta edina, ki dovoljujeta vključevanje in vplivanje na obravnavo ter opozarjanje na otrokove 

pravice, O5 pravi: »Mi bomo to kr orng zapregl, ker to pomen, da se mora DSP učitelj ment z 

učitelji, da se držijo IP-ja, ker to bojo delal, ker če ne …« Tukaj je izpostavljena tudi potreba 
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po timskem delu in sodelovanju različnih strokovnih delavcev ter dejstvo, da se morajo za 

otroka z MAS zanimati vsi, ne samo učitelj za dodatno strokovno pomoč in starši. Globačnik 

(2012) meni, da je to ključ do uspešne obravnave, med pomembnejše naloge pa prišteva 

izmenjavo informacij med strokovnimi delavci, delitev in izpolnjevanje nalog ter sodelovanje 

z otrokom in družino. Starši, vključeni v vzorec, so sodelovali pri pripravi in načrtovanju 

individualiziranih programov, a ga opisujejo na različne načine. Večinoma strokovni delavci 

sami pripravijo individualiziran program, M5 pove: »Starši imajo možnost, predn smo ga 

dobil v podpis, sva ga pregledala oba.« Starši in strokovni delavci se srečujejo na sestankih, 

na katerih načrtujejo in preverjajo ustreznost programa ter skupaj zastavijo cilje za nadaljnje 

delo, a M4 izpostavi dilemo glede števila sestankov: »To smo se običajno na prvih teh 

sestankih zmenil, običajno na prvem sestanku al pa na zadnem sestanku pred novim šolskim 

letom smo se tud dogovoril, kaj bi v naslednjem letu skušal, na čem bi temeljil. /…/ In pol tud 

smo se pogovarjal, kaj je dosegu, kaj še mu manka, pa da gremo v to smer naprej. Tko da to 

smo se pogovarjal, je pa res, da to na dveh, treh sestankih.« Nekateri strokovnjaki skušajo s 

starši komunicirati tudi preko telefona ali na šolskem hodniku ter starše tudi med letom 

obveščajo o otrokovem stanju, napredku, doseganju ciljev, kot v primeru M6: »Me je 

poklicala, pa ona je od vseh, bl kt v šoli pol, večkat. Al je pa tud ona skos tm bla, k sm jo js 

iskat pršla in je pol vse tud povedala. Pa tud napisala mi je po mailu tko odziv ane. Men je ta 

feedback, js sm pol v šoli skos prosila, a lahko, prosim, dobim feedback, a lahko, prosim, kaj 

delate, kaj …«. Takšno delovanje je v skladu s cilji in z načeli vzgoje in izobraževanja otrok s 

posebnimi potrebami (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju RS, 2011). 

 

Izmenjavo informacij med starši in strokovnimi delavci Novljan (2004) prišteva med 

pomembnejše faktorje partnerskega modela in pravi, da naj vodi k skupnemu iskanju tehnik in 

metod dela, iskanju močnih področij in področij, kjer je potrebnega več dela. Globačnik 

(2012) dodaja, da mora individualiziran program krepiti vlogo staršev ter pokazati, da 

strokovnjaki spoštujejo tudi njihove potrebe, prioritete in pričakovanja. V ta namen predlaga 

oblikovanje individualiziranega družinskega načrta, ki naj se izogiba osredinjenosti na otroka 

in njegove izobraževalne potrebe. Program je potrebno oblikovati širše in načelo vključevanja 

staršev razširiti v smislu večje podpore in pomoči pri delu z otrokom z MAS.  

 

Slika 4.5 Prikaz ključnih tem kategorije V boju za pravice z željo otroku zagotoviti možnosti 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 
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KATEGORIJA 6: DRŽAVA GLUHA ZA PREDLOGE STARŠEV KOT EKSPERTOV 

IZ IZKUŠENJ 

 

Do sedaj smo spoznali, da strokovni delavci sicer upoštevajo pravice staršev, ki se dotikajo 

področja participacije, a je členov v zakonodaji, ki se tega dotikajo, zelo malo, staršev pa 

zakon ne varuje. Vključenost v proces usmerjanja in obravnave je pomanjkljiva, zakonodaja 

pa pomanjkljiva in neprilagojena obstoječim potrebam staršev in otrok. Starši so prepuščeni 

sami sebi v boju za zagotavljanje pravic svojim otrokom ter brskanju za pravicami, ki 

pripadajo njim samim. Rečemo lahko, da je področje vključevanja staršev neurejeno oziroma 

preveč široko zastavljeno, strokovnim delavcem pa pušča preveč manevrskega prostora v 

smislu odločanja o ne-vključenosti družine v obravnavo. Največje breme, po Globačnik 

(2012), nosi sistem, ki do danes še ni poskrbel za zakonsko opredelitev zgodnje obravnave, 

oblikovanje strategij ali akcijskih programov. Opara (2015) dodaja, da je v ospredju potreba 

po usmeritvi, s tem pa glavno vlogo nosijo strokovne komisije, ki mnogokrat otrok in staršev 

ne spoznajo in napačno sklepajo o funkcioniranju otroka samo na podlagi dokumentacij. Da 

bi prišli k inkluziji, je potrebna prenova sistema. 

 

Do sistema so kritični tudi starši v vzorcu. Ker se to raziskovalno vprašanje dotika pravic, 

bom na tem mestu navedla, katere pravice pogrešajo in kakšno pomoč in podporo bi si želeli 

pri uveljavljanju le-teh. V poglavju smo spoznali, da so starši nezadovoljni zaradi 

nepovezanosti strokovnjakov, ki obravnavajo otroka in družino. Imeti otroka z MAS staršem 

predstavlja veliko emocionalno stisko, stalno dokazovanje njegove motnje pa to še povečuje. 

M4 stanje opiše s temi besedami: »Vsakmu oddelku daješ stvari, skos razlagaš, skos 

dopolnjuješ vloge, tko da je to še kr zoprn, k bi to lahko blo tko, da ti ne bi blo treba tega pol 

več dokazvt. Če je pač ta diagnoza doživljenjska, zakaj bi jo mogu, ja razumem, na vsakih pet 

let, ampak ni pa treba to nonstop.« Starši si tako želijo boljšo organizacijo na državnem 

nivoju ter več povezovanja strokovnih delavcev in ustanov. S tem bi prihranili veliko časa in 

energije.  

 

Starši opozarjajo na šibko ponudbo sistema z vidika terapij in različnih tehnik dela. Otroku z 

odločbo o usmerjanju namreč pripada obravnava znotraj razvojnega oddelka ali dodatna 

strokovna pomoč v rednem oddelku, kar pomeni, da druge pomoči ne more dobiti. O5 potrdi: 

»Ne more je dobit. Enostavno ne more dobit. Tud če bi ta umrla, pa jo ne bi blo, ma DSP do 

konc leta. Prou, joj, sistem je gnil, res je do konca gnil.« Ker država na napotnice ponudi 

premalo, starši pa želijo otrokom zagotoviti čim več pomoči, morajo dodatne terapije 

financirati. Po ZSDP staršem pripada denarno nadomestilo za izgubljeni dohodek v primeru, 

da eden izmed staršev ostane doma in prekine delovno razmerje. Nadomestilo je enako 

vrednosti minimalne plače (ZSDP, 84. člen). M1 se do tega nadomestila opredeli tako: 

»Vendar, naj bodo toliko fer, da ta dohodek zvišajo. Za cca. 600 eurov na mesec otroku ne 

moreš nuditi nobene plačljive terapije /…/ Kako naj si potem privoščim in ostanem doma?« S 

tem, da so nadomestila premajhna, se strinja tudi M4, ki želi: »Tud finančno razbremenitev, v 

smislu, da bi blo več stvari pokrito z napotncam, subvencionirano. Mislm, starš bi lahko delov 

mn, ampak če hočs ti otroku omogočt več, delaš več, to pa avtomatsko pomeni, da si mn časa 

z otrokom, ne. Men se je zdel to problematično.« Takšna pomoč lahko pomeni tudi časovno 

razbremenitev v smislu manjše potrebe po dodatnem delu, s tem pa bi starši pridobili dodaten 

čas z otrokom.  

 

Starši izpostavljajo tudi dvom glede ustreznosti kadrov, ki urejajo zakonodajo in uradne 

dokumente za področje otrok s posebnimi potrebami. Izraženi so pomisleki glede 

ozaveščenosti in poznavanju tematike, kritično se o tem izraža O7: »Mene zanima tud, doskat 
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se vprašam, kdo na ministrstvu to ureja, kakšne otroke majo uni, a se sploh vprašajo kako 

je?« O4 dodatno opiše nezanimanje za otroke z MAS in starše: »Inštutucije kot inštitucije, 

zame redko, da je katera dost solidna, so pa posamezniki k mogoče izstopajo, k so dobri, k se 

želijo angažirat, k želijo sami osebno kej spoznt pa s tega narest. Sam sistem je pa zelo, zelo, 

zelo slb no.« O5 o neaktivnosti strokovnih delavcev: »Ker je … totalno sm razočaran nad 

komplet sistemom v Sloveniji. Pa sm ful velik zagovornik sistema bil, dokler nism se v njemu 

znajdu. Katastrofa. Kvazi strokovnjaki, neizobraženi čepijo na položajih, ne delajo nič. To je 

vse, kar lohk rečem.« Kot slabost je izpostavljeno tudi prelaganje odgovornosti z enega na 

drugega, pri čemer največ škode občutijo starši in otroci, ki ostajajo brez materialov in 

potrebnih pripomočkov ter prilagoditev, kot opiše M7: »Js vidm, kako je na tej šoli problem, 

ker spada pod ministrstvo, ostale šole pa pod občino in občina da velik več za vse kokr 

ministrstvo in je treba za vsako stvar prost pa obrazlagat in zdej ravnatlca prav, to so oni tm 

krivi, oni tm rečejo, vi ne znate, to bi mogl prej povedat, ni v planu. Uglavnm prelagajo si sm 

pa tja skos. Js mislm, da v celi verigi ma vsak mal krivde in pol je pač tko.« O7 predlaga, da bi 

lahko ministrstvo v oblikovanje zakonov vključilo tudi »zainteresirano javnost recimo«. Tako 

bi starši in angažirani strokovni delavci s področja MAS dobili priložnost, da predstavijo 

problematiko in predlagajo morebitne izboljšave.  

 

Največja pomanjkljivost zakonodaje in uradnih dokumentov RS je neurejeno področje 

spremljevalcev za otroke z MAS. Potreba po spremljevalcih je tisto, kar starši tekom 

pogovorov pogosteje izpostavljajo. Otrokom z MAS pripada začasni spremljevalec (ZUOPP-

1, 11. člen), a le v primeru, da imajo zmerne ali težje primanjkljaje na dveh v kriterijih 

opredeljenih področjih (Vovk Ornik, 2015). Starši menijo, da bi spremljevalec prinesel 

spremembe pri obravnavi otrok z MAS, saj bi bili otroci tako lahko vključeni v redne oddelke, 

med svoje vrstnike, hkrati pa bi dobivali stalno strokovno podporo in pomoč. M2 sklene: »Je 

skor bolš tko k je zdj v tej skupini staršev, da je avtist v normalnem oddelku, programu, al pa 

posebnem, pa da ma spremljevalca ane, cel dan. To bi blo bolš. Sigurno. Zato k so pač okol 

otroci brez motnje in pol lahko kopira normalne, v narekovajih stvari, ne pa kšna čudna 

oglašanja, kokr je nš se oglašou čudno, k vem, da ni bil njegov glas to, ni blo to iz njega.«  

Poudarjajo tudi, da morajo biti ti spremljevalci »res v redu spremljevalci, usposobljeni. M7 

opaža: »No, važn je, da je odprte glave, da ga zanima, pomoje ni važn, kaj je po izobrazbi. Da 

ga zanima, pa da hoče to delat, ne zato k more pa nima druzga.« Če pogledamo v 

zakonodajo, vidimo, da ta ne predvideva usposobljenih spremljevalcev in da je dovolj, če ima 

oseba pridobljeno izobrazbo pete stopnje (Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje, 23. člen). Čeprav bi otroci z MAS lahko dobili pomoč začasnega 

spremljevalca, jih večina ne dobi, pogosto zaradi problemov financiranja, kot omenjata O1: 

»Naj poskrbijo, da bodo imeli spremljevalce, brez izgovarjanja na različne finančne 

nezmožnosti ...« In M4: »Je pa fora, da ga mora financirat občina. Občina pa kr ne najde 

denarja za to«. Glede na to, da je MAS precej nepoznana motnja in da zahteva veliko znanja 

in informacij ter poznavanje metod in tehnik dela, začasni spremljevalci niso najboljša rešitev, 

saj starši, po izkušnjah, poročajo o tem, da je ta spremljevalec nestalen, se menja in da 

pogosto to delo opravljajo učitelji, ki jim primanjkuje ur ali kot pravi O5: »Glih da ne 

snežilka, a ne, če ji manjka dve ure pejd a ne, tale še rab.«   
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Slika 4.6 Prikaz ključnih tem kategorije Država gluha za predloge staršev kot ekspertov iz 

izkušenj 

 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

RV2: S katerimi strokovnimi službami se v času obravnave otroka z motnjami 

avtističnega spektra srečujejo starši in kako opisujejo izkušnje z njimi?  

 

Skozi magistrsko nalogo sem že večkrat povedala, da otrok z MAS za starše predstavlja velik 

izziv, prinaša skrbi in obremenitve, kar povečuje še nepoznavanje MAS med strokovnimi 

delavci in laično javnostjo. Otroci z MAS se razvijajo drugače, kot so starši pričakovali, 

kažejo nenavadne vedenjske vzorce, za katere starši ne vedo, čemu naj jih pripišejo. Z njimi 

se navadno soočajo sami, dokler jih kdo izmed strokovnjakov ne opozori na posebnosti 

otrokovega razvoja. Sledi diagnoza in še več neprijetnih občutkov, s katerimi starši ostanejo 

sami, pogosto brez večje pomoči strokovnih delavcev in okolice (Jurišić, 1991). Preden 

spoznamo strokovne delavce, s katerimi se srečajo starši, se mi zdi smiselno opisati, kako se 

starši soočajo z znaki in diagnozo svojih otrok ter kaj v času pred in po usmeritvi doživljajo.  

 

KATEGORIJA 1: SOOČANJE Z OTROKOVO DIAGNOZO 

 

Starši v vzorcu so najpogosteje izpostavljali, da se pri soočanju s prvimi znaki in ob postavitvi 

diagnoze počutijo osamljeni, izgubljeni in nevedni. MAS najpogosteje ne poznajo, zato na to 

možnost ne pomislijo in kot M4: »Sploh nismo vedl, da se neki dogaja v tem smislu, da je to 

avtizem, al pa kaj točno bi blo. Pr ns so se težave začele s prehrano, to so ble prve težave. Am, 

k sm js brala je običajno to prvi znak.« Tudi strokovni delavci ali okolica jih na to dolgo ne 

opozorijo. Starši navajajo, da pogosto vedo, da nekaj v razvoju otroka ni tako, kot bi moralo 

biti, a otroka ne morejo z nikomer primerjati kot M5: »Ja, js sm velda, da F ni čist, da mal 

odstopa, ampak nism ga mela glih s kom primerjat, ne.« Občutke, da nekaj ni v redu, lahko 

tudi potisnejo na stran, kot M2: »Ja, js sm si že misla, da neki je, ampak si nism upala naglas 

povedat.« Šele ob postavljeni diagnozi ali sumu strokovnih delavcev starši pri pregledovanju 
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prvih znakov MAS, le-te prepoznavajo in vedenju otroka pripišejo vzrok kot pri M4: »Tkt smo 

šli, js sm tkt prvič tud slišala in sm pol začela o tem študirat in brt. In pol vidš, da ma otrok ful 

tud teh znakov in pol smo pršli tud do tega, da smo šli v ambulanto za avtizem, na prve 

preglede.«   

 

Pred tem se pogosto zgodi, da starši in okolica vedenju pripisujeta druge vzroke, kot so 

razvajenost in nevzgojenost, odsotnost vrstnikov, kot pri O3: »Je zgledal, k da bi mrde premal 

otrok blo okul njega in je mrde zrd tega tud mal bl odsostn biu.« Vzroke pripisujejo tudi 

nevključenosti v vrtec, odsotnosti sorojencev. O6 pa pove: »Smo misnli, da je scrkljan, ker je 

edinec in ker dolgo nisva mogla meti otrok. Upala sva, da se bo z drugim otrokom stvar 

izboljšala.« M1 je pomislila celo na okvaro sluha: »Se ni odzival. Niti, če sm mu za hrbtom 

ropotala, sm najprej misla, da ne sliši.« Starši lahko krivdo za otrokovo vedenje pripisujejo 

tudi sebi, drug v drugem iščejo krivca, znotraj družine, kar negativno vpliva na celotno 

družino in njene povezave (Nikolić, 1992). Ob vključitvi otroka v vrtec in med vrstnike znaki 

MAS pridejo še bolj do izraza, opazijo pa jih tako starši kot strokovni delavci (Kesič Dimic, 

2010).  

 

Pogosto prve to opazijo bolj izkušene vzgojiteljice, kakor jih poimenuje M4, ko pripoveduje: 

»Mogoče prej kakšne izkušene, verjetno bodo prej prepoznale, kljub temu, da se niso tkt 

izobraževale, verjetn o tem niso tok govoril. Ampak se mi zdi, da one zarad več izkušen prej 

prepoznajo otroka, k je posebn.« Take so tudi tiste vzgojiteljice, ki se zanimajo za otroke s 

posebnimi potrebami in se dodatno izobražujejo, kot pove M7: »In je pol ta naša vzgojitelca 

bla na tem predavanju in potem je pa, zgleda, da je to ona glih s tem svežim povezala.« 

Velikokrat so one tiste, ki starše soočijo z besedo avtizem in izrazijo svoja razmišljanja in 

opažanja glede otroka. DePape in Lindsey (2014) navajata, da ob diagnozi veliko staršev 

doživi olajšanje in razbremenitev, saj so večinoma opazili drugačno vedenje svojega otroka, a 

niso vedeli, čemu naj to pripišejo ter kakšne so rešitve. Tudi M6 pravi: »Ob diagnozi sem 

občutila neko vrsto olajšanja, saj sem slutila, da nekaj ni v redu z N, vendar so vsi v okolici 

govorili, da ja samo  scrkljan.«  DePape in Lindsey (2014) dodajata, da ta faza hitro mine, saj 

sledi spoznanje, da gre za vseživljenjsko motnjo, s čimer se pojavi velika skrb za prihodnost 

otroka, kot pri M7: »Najhuj je to, pol ubistvu k to nekak ugotoviš, kaj to je, oke,j sprejmeš, 

potem ugotoviš, da to sploh ni ena oblika, k bo skos ista, ampak se to skos spreminja, da je to 

vseživljenjsko, to je najhuj. K ubistvu dojameš, da kaj bo pol.« Veliko negotovosti v starših 

pušča tudi skrb za kvaliteto življenja otroka in odzive okolice, sploh vrstnikov. M5 pravi: »Ni 

težko svojga otroka sprejet, težko je, k ne veš, če ga bodo drugi spreje,l a ne, pač zrd njega, 

kako bo. Kvaliteta življenja pč.« Zgodi se tudi, da se starši negativno odzovejo na mnenje 

strokovnih delavcev glede stanja otroka. O7 opiše prvo reakcijo: »Smo misnli, pa to so nore 

babe, to so kr neki ene bolezni skos.«  

 

Novljan (2004) opozarja, da si mora strokovnjak, kdorkoli že to je, ki s starši spregovori o 

morebitni diagnozi, za sporočanje takšne novice vzeti dovolj časa, informacije mora podati 

razumljivo in jasno. Informacij ne sme biti preveč naenkrat, strokovnjak pa naj staršem že 

takoj zagotovi podporo in pomoč v nadaljnji obravnavi ter priskrbi prve pomembne 

informacije o terapijah, metodiki in možnostih omilitve razvojnega zaostanka. Starši obratno 

izpostavljajo nezainteresiranost strokovnih delavcev za pomoč in podporo otroku in njim 

samim, sploh v času takoj po diagnozi, kar M1 komentira tako: »Počutje ob diagnozi ... 

majčkeno olajšano, ker sva mislila, da bo diagnoza pripomogla k hitrejšemu pridobivanju 

napotnic za terapije, pomoč ... no ja ... sva se hitro vrnila na realna tla, ko sva videla, da ne 

bo iz tega nič ... /…/ Takrat sva ostala sama z diagnozo, napisano na papirju.« Staršem ne 

ostane drugega, kot da sami začnejo brskati po internetu in knjigah, pridobijo čim več 



48 

uporabnega znanja tako kot pri M2 (»Da veš kako boš pomagou otroku ane. Se pač boriš s 

tem, da ublažiš pač.«). Vidimo, da starši otrok z MAS, vključeni v vzorec, ne preidejo faze 

šoka, ki ga spremljata obup in občutek nemoči, kot pravi Uranjek (1988) oziroma je ta faza 

res kratka. Prej lahko rečemo, da diagnozi sledi faza aktivacije in iskanja rešitev, vzrokov, 

terapij, metod in tehnik dela, ki jih dobiš, kot pravi M4: »Izveš od koga k ti pove, k ma ene 

podobne izkušne, al da brskaš po internetu, js zlo veliko brskam po internetu, iščem članke, pa 

predvsem tuje.« Starši so razočarani nad delom ambulante za avtizem, ki poskrbi samo za 

diagnostiko, v nadaljevanju pa ponudi samo dodatne preglede pri specialistih in nobene druge 

pomoči. M4 svojo izkušnjo opiše z besedami: »Problem je pa ta, ja, da oni te tm pregledajo, 

greš čez par obiskov pri specialnem pedagogu, pri terapevtu delavnem, pri psihologu in vsi ti 

rečejo, ja, ima znake avtizma, potrjeno, potrjeno, potrjeno. Ampak noben ti pa nič ne pomaga, 

kako naprej. Dajo ti kup enih napotnic za nevrologa, pa za, ne vem, za logopeda, sploh ne 

vem, če smo dobil, smo dobil v zdravstvenem domu, in te prepustijo samemu seb. Kontrolni 

pregled je čez leto pa pol, do takat se pa kr znajd, kokr veš in znaš.« Podobno tudi M5: 

»Prepuščen si ja. Samo seb. In to sploh ni v redu. Tok je enih metod, pa tok mamo enih 

strokovnjakov, k delajo, eni k se izobražujejo, mislm, pol si pa za vse sam, a ne, nobene 

pomoči. K bi te vsaj usmerl, aha, a ste probal to, a ste tist že slišal.« Opara (2015) kritizira 

delovanje strokovnih delavcev in pravi, da se še vedno preveč usmerjajo v diagnozo in k 

temu, »kaj otrok ima« in ne, katera so njegova močna področja. Predstavi idejo o procesni 

diagnostiki, ki temelji na sistematičnem opazovanju, obravnavo pa dojema kot proces, ki se 

spreminja, dopolnjuje in gradi skupaj z vsemi akterji, vključno z otrokom in starši. Takšna 

diagnostika mora vsebovati tudi predloge strategij, metod in prilagoditev. Globačnik (2012) 

predlaga celo oblikovanje individualiziranega programa za družino, ki naj se oblikuje v 

sodelovanju s strokovnimi delavci in starši. Predlagana vsebina programa je (prav tam, str. 

38–39):  

 

- otrokova prihodnost za izobraževanje in cilje, 

- opis služb pomoči in potrebnih pripomočkov za uporabo doma in v vrtcu, 

- opis obiskov doma ali v vrtcu, 

- opredelitev prioritet staršev in možnosti za udejanjanje, 

- določitev koordinatorja za družino. 

 

Starši potrebujejo informacije o otrokovem stanju, razvoju in posebnih potrebah, pravi 

Novljan (2004). Prav tako starši poudarjajo, da iščejo informacije o MAS kot denimo M6. 

(»Da bi mi pomagali razumeti razmišljanja in počutje najinega otroka.«) Najbolj pogrešajo 

informacije glede otrokovih možnosti ter priložnosti za prihodnost ter informacije o tem, kako 

sistem poskrbi za odrasle z MAS. M7 se sprašuje: »Ko je otrok str dvajset let, pa ni zmožn 

samostojno žvet. A to je res ful dobr, da si z mamo, dokler ne umre ona. Kaj pa pol. Kaj 

ubistvu narest no. To je sto miljonov vprašanj. Ubistvu to je ful stresno.«  
 

Starši torej pogosto ostanejo sami, brez pomoči strokovnjakov. Prepuščeni so sami sebi, skrbi 

za otroka, zadovoljevanju njegovih potreb, razvoju in napredku. Potrebno pa je omeniti, da 

dejstvo, da imaš otroka z MAS s seboj prinese tudi veliko sprememb znotraj družine same in 

od nje zahteva ponovno oblikovanje vlog in nalog (Figelj, 2006). Starši omenjajo, da v 

začetku pride do izolacije celotne družine, dokler, kot pravi M4: »Dokler sam vzpostavš neke 

nove temelje, da pol pa počas, k vidš da lahko, pa si čist normaln pol v družbi.« Odmaknejo 

se tudi prijatelji in širši družinski člani. Kot pravi M6: »Postaneš bl kot ne samozadostna 

družina z malo pravih prijateljev, saj večina ni razumela in sprejemala našega načina 

življenje, ki je bil podrejen počutju, v narekovajih, drugačnega otroka.« Zaradi takšnih 

zavrnitev ljudi, ki si jim zaupal, nekateri starši čutijo veliko stisko, med njimi M7: »Po moje 
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sploh ne vem, mogoče mam js lih tako družino, pa tako družbo, pa v takem okolju se giblem, k 

je res vse prfekt, a ne, vsi so ful izobraženi, vsi so. Zdej to, da bo vmes en tak, da hod na nižji 

izobrazbeni standard, ja to je pa, ne vem, najbolš, da ga kr stran damo nekam, al kaj. Tko 

no.« Restoux (2010) meni, da se ljudje z drugačnostjo težko soočamo zato, ker ob njej tudi 

sami ne moremo ostati neprizadeti, s svojimi čustvi pa se je težko spopadati in soočati. Tako 

je veliko lažje drugačnost držati na distanci in se od nje umakniti. Tudi starši takšna nagnjenja 

družbe zaznajo, zato se pogosto odmaknejo kar sami, da se jim s predsodki družbe ni treba 

soočati ali pa se dolgo sprašujejo o tem, če se sploh lahko vključijo v svet »normalnih«. 

Takšne misli sem znotraj vzorca opazila pri M7: »Mislm sej, tko no, js mislm, da se doskat tud 

sama se zalotm, k maš otroka s tikom, k ma tko ful tik, ubistvu tud kosilo v kašni gostilni, mi se 

na to ne oziramo no, mi gremo, tud res v nobl gostilno, gremo pač. Ampak vidm, k to kdo 

gleda in si mislm pa kaj, a se mormo skrivat.« Neprijetne občutke zaradi otrokovega vedenja 

izrazi tudi O2: »Men je pa včasih bed. Včasih mi je tko mal nerodn, no. Ampak večinoma pa 

ne. K L tud nima tud nekej ful takih izpadov in ni tko izstopajoče. Kar je pa tukej naroda, ga 

pa itak že poznajo.« Sicer pa se starši na negativne reakcije okolice ne odzivajo več, se ne 

izključujejo iz aktivnosti, ampak otroku dajo možnosti, da le-te preizkuša, kot opisuje M4: 

»Mislm, mi se nismo izklučval v smislu, da ne bi hodil na kšne te aktivnosti, al pa da se ne bi 

udeležval končnih dnevov, teh, k so jih mel v vrtcu, to smo se vedno. /…/ Sej greš ne, ti gre, pa 

upaš, da bo šlo, če ne gre, pol po petih minutah pol greš. Mi kr gremo, no.« 
 

Starši se, ko izvejo za otrokovo diagnozo, aktivirajo in začnejo iskati rešitve in informacije, a 

to ne pomeni, da se v tej fazi z otrokovim stanjem tudi sprijaznijo. V pogovorih s starši sem 

dobila občutek, da pri otrocih z MAS mogoče nikoli ne pride do tega, da se starši s tem 

popolnoma sprijaznijo, gotovo pa otroka v popolnosti in celostno sprejmejo takšnega, kot je in 

se vključijo v njegov svet, kot pravi tudi Jurišić (2016). M2 recimo ne želi, da bi jo MAS 

popolnoma okupiral in pravi: »Je samo del našga življenja. Tko da pač, kaj pol. Sm močna. 

Sej me včasih tud tko, k ga vidm, ne joj, da moj otrok, ampak njega nč ne boli, on je srečn.« 

Za razliko od nje pa O2 pravi: »Ne da se ga sramujem, ampak ne bi šou recimo z njim v take 

centre, to pa ne. No, zdej sm že sprejel, ampak velik težje kot ona, se mi zdi.« Tukaj vidimo, 

da starši istega otroka lahko različno dojemajo posebne potrebe otroka, se z njimi drugače in 

različno dolgo soočajo, kar lahko, pravi Uranjek (1988), povzroči partnersko krizo. Ker v 

Sloveniji starši ostanejo sami in brez pomoči in ker država postavlja dodatne ovire, namesto 

da bi le-te podirala. O4 to komentira na naslednji način: »S situacijo se je težko sprjaznt. Da 

nam reku, ka pa vem. Težko se kdo s tem sprjazne, ker, v živlenju, ne v štartu, ampak v 

živlenju, ni to tok enostavn sploh. /…/ Namest da bi blo to olajšanje, kr na enkat rata ovira. 

Potem, da se sprjazneš s temu, take stvari sam še odmikajo to, se mi zdi no. Čedalje bolj te, bi 

reku, nam reku peljejo k temu, ampak dejansko te vodijo k temu, da se težko sprijazneš. Sploh 

pa, k enkat vidš, da pa zdravstvena stoka ne zna oziroma ni sposobna nč pomagat, je pa to, 

zgubiš zaupanje no.«   

 

Da bi se starši torej lažje soočali s prvimi znaki in z diagnozo svojega otroka, je potrebno 

oblikovati mrežo pomoči strokovnih delavcev otrokom in staršem ter zagotoviti več 

sodelovanja in povezovanja. V prihodnosti si moramo strokovni delavci prizadevati za timsko 

delo in boljše sodelovanje s starši, ki nas ne smejo razumeti kot nasprotnike, ampak kot 

nekoga, ki jim stoji ob strani, jim je na voljo za informiranje in pogovor ter podporo (Ule, 

2010).  

 

V nadaljevanju bom predstavila kategoriji, ki izpostavljata zadovoljstva in nezadovoljstva 

staršev s strokovnimi delavci in skozi njiju pokazala, s katerimi strokovnimi delavci so se 

starši srečali med obravnavo in kakšne so bile njihove izkušnje z njimi. V sklopu tega 
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raziskovalnega vprašanja se bom osredotočala na odnosni vidik, na intervencije in metodiko 

ter možnost participacije in sodelovanja pa v tretjem raziskovalnem vprašanju.  

 

Slika 4.7 Prikaz ključnih tem kategorije Soočanje z otrokovo diagnozo  

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

KATEGORIJA 2: STROKOVNI DELAVCI KOT OPORA IN POMOČ 

 

Starši iz vzorca so v svojih pripovedih izpostavljali strokovne delavce, s katerimi so bili 

zadovoljni in ki so med usmerjanjem in obravnavo njihovega otroka tako ali drugače 

pozitivno vplivali nanje ter pokazali spoštljiv odnos ter zanimanje zanje in za njihovega 

otroka. V večini pri vsakem paru staršev gre za kakega strokovnjaka, ki se je zavzel za otroka, 

staršem priskrbel informacije in bil pripravljen tudi njih vključiti v obravnavo, kot pravi O4: 

»Inštitucije kot inštitucije, zame redko, da je katera dost solidna, pa da je, so pa posamezniki 

k mogoče izstopajo, k so dobri, k se želijo angažirat, k želijo sami osebno kej spoznt pa s tega 

narest.«. Prva strokovna delavka, ki se sreča z otrokom z MAS, je najpogosteje vzgojiteljica 

v rednem oddelku vrtca, ki je z otrokom v interakciji, še preden ta dobi diagnozo in odločbo. 

Po Kesič Dimic (2010) je prav vzgojiteljica tista, ki najlažje opazi odstopanje otrokovega 

razvoja od razvoja vrstnikov. Več staršev je povedalo, da so jih na znake MAS res opozorile 

vzgojiteljice, med njimi M7: »Mislm, to nm je velikat rekla in sploh ubistvu nism vedla, kaj mi 

hoče sploh povedat in pol mi je pa enkat, js sm ji res hvaležna, po moje je ona res rabla ful 

poguma zbrt, da nama je to povedala, je rekla joj, a bi vi tu šli, js summ, da je lahko kej, sj je 

ful tko.« Nekateri starši so pohvalili delo vzgojiteljic in pripravljenost za sodelovanje v času, 

ko je bil njihov otrok še brez odločbe in pomoči. Opisovali so, da so vzgojiteljice otroka in 

njegovo drugačnost sprejemale, M6 za otrokovo vzgojiteljico pravi: »Ona je bila sicer res 

čudovita in ga je sprejemala, branila pred drugimi otroki in podpirala, ko je bilo potrebno.« 

Veliko staršem pomeni tudi pripravljenost in želja vzgojiteljice za vključevanje otroka med 

vrstnike, načrtovanje novih in bolj fleksibilnih metodik dela ter trud, kot ga denimo opisuje 

M7: »S temi igrcami, da jo je nekak vključvala, podajanje žoge, tk res, ona je ubistvu, če tko 
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pogledam, od vsega tega razvoja, je tm največ nardila. Res. Ampak sm zato, k je ona taka 

dobra oseba al kaj. Ne vem. Tm je blo super in men je bla ona tok, vrtec je bil super za nas, 

tok fajn.« Ule (2010) pravi, da morajo starši začutiti, da vzgojiteljica njihovega otroka 

sprejema ter ga spoštuje in njih kot starše, se zanima za njegov razvoj in napredek. Opozori 

tudi na to, da se vzgojiteljice ne smejo ustrašiti odziva staršev, ko jim zaupajo svoja opažanja 

o otroku in morebitnih posebnostih, sploh pa teh odzivov ne smejo jemati osebno. Kot vidimo 

v zapisih pogovorov, so starši kasneje vedno hvaležni, če jih kdo opozori na primanjkljaje 

otroka, saj tako lahko pomoč zagotovijo pravočasno.  

 

Izraženemu sumu na MAS sledi raziskovanje in iskanje pomoči in informacij, najpogosteje 

pri strokovnih delavcih zdravstvene mreže, ki je z namenom pomoči staršem in zgodnje 

obravnave oblikovala »Ambulanto za avtizem«. O dobri izkušnji z zdravstvenim kadrom je v 

pogovorih poročala samo M7, ki je povedala: »Zdravnik mi je dal tud tkt ful naslovov knjig, v 

angleščini, vav, to nism nikol več dobila. Pa priporočene literature in to.« Veliko več imajo 

starši negativnih in neprijetnih izkušenj, predstavila pa jih bom pod naslednjo kategorijo. 

Zaključim lahko, da morajo v zdravstvu še veliko premisliti in prediskutirati o tem, kako in na 

kakšen način pomagati staršem otrok z MAS, da jim bo soočanje z diagnozo otroka olajšano.  

 

Veliko bolj so starši zadovoljni z delom strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Med 

tiste z največ pohvalami sodijo izvajalci in izvajalke dodatne strokovne pomoči, za katere 

starši povedo, da prispevajo k napredku, da je delo »ena na ena« prednost. O5 opiše izkušnjo: 

»On je dobu en list, ta cici vesela šola vse prov rešen in sm ga js sprašvov, če je to sam rešvov 

al ti je kdo pomagov al kaj. Sm ga že v vrtcu vprašov in je reku, da sam. Po navodilu so 

reševal v razredu in je rešu vse prov. To je vse DSP. Tiste naloge, kako, tr-r, si zapomne in 

pol sam reši naprej.« Kljub temu, da imajo na voljo zelo malo ur, M4 pravi: »Kolkr ur sta 

mele na voljo, sta se zlo trudle.« Poleg tega so izvajalci najbolj pripravljeni sodelovati z njimi 

ter jih vključevati v proces. Staršem je najbolj všeč odnos, ki ga kažejo do njih in njihovega 

otroka. Ta odnos se kaže prek pripravljenosti za delo, sprotnega informiranja staršev glede 

dela z otrokom v ustanovi, sprotnega reševanja problemov, to pohvali M7: »Dobro je, da 

lahko z njima rešujeva, rešujemo probleme sproti, a ne.« O5 pa opiše komunikacijo s 

strokovnimi delavci: »Me je poklicala, pa ona je od vseh, bolj ko ne v šoli pol, večkat. Je tud 

ona skos tm bla, k sm jo js iskat pršla in je pol vse tud povedala. Pa tud napisala mi je po 

mailu tko odziv, a ne.«  Isti oče spregovori tudi o spoštovanju želja staršev: »V vrtcu smo mel 

mi z DSP-timom zlo dobre izkušnje, ker smo se z njimi pogovoril. Smo jim razložil situacijo in 

so pol tud delal tko ane, kokr se dela z avtistom in so tud delal pol na njegovi koncentraciji, 

na izgovorjavi, vse to so pol delal.« Opara (2015) pravi, da je še posebej pomembno, da se 

vzgojitelji in učitelji za izvajanje dodatne strokovne pomoči zavedajo, da niso edini 

udeleženci pri pomoči otroku, ampak so vanjo, med drugimi, vključeni tudi starši, ki imajo 

pomembne informacije o otroku, sami pa želijo biti informirani o načinih in vrstah dela. 

Oblikuje naj se odnos, v katerem morajo biti slišani vsi glasovi, v katerem se strokovnjak 

odpove moči in staršem dovoljuje, da jim pomagajo pri oblikovanju in načrtovanju pomoči 

otroku in v katerem je vedno prostor za podporo in pogovor (Čačinovič Vogrinčič, 2007).  

 

Za starše, katerih otroci niso dobili možnosti, da se vključijo v redni program vzgoje in 

izobraževanja, je posebej pomemben odnos, ki ga zgradijo z delavci v posebnih oddelkih 

vrtcev in šol. Starši v vzorcu so izpostavljali dobre izkušnje z njimi. Prva je tu 

profesionalnost v odnosu do strokovnega dela z otroki z MAS in pripravljenost ter 

angažiranost za oblikovanje metod in tehnik dela ter učenje in pridobivanje novega znanja. 

M3 poudari, kako pomembno je, kakšen je strokovni delavec ali delavka: »Da je dost 

dostopna, pa kar kol si vprašu, vse je vedla. Pa tud če ni, se je pozanimala. Res hočm 
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poudart, da je ona najbolša.« Doda, kako pomembno je, da delavci sprejemajo njihove 

otroke. (»S srcem je bila predana temu oddelku.«) Pozorni naj bodo tudi na močna področja 

otrok in o njih informirajo starše, kot pravi M2: »Naj si vzame tistih 10 minut, da mi pove, 

kako je blo zadnjih 14 dni, kaj je naredu al pa kej.« Ule (2010) omenja, da se zdi staršem 

otrok, vključenih v razvojni oddelek, pomembno, da strokovni delavci poskrbijo, da se 

njihovih otrok ne izključuje v celoti. Pričakujejo integracijo in povezovanje s strokovnimi 

delavci drugih razredov ali oddelkov ter tako omogočanje čim več izkušenj vključenosti v 

družbo drugih vrstnikov. Pomen vključevanja med ostale otroke izpostavlja tudi M2: »Zdej 

ma sploh letos, k so se preselil v XX, pa so tud drugi otroci, a ne. Prej so bli tam, ni blo lepo 

glih, preveč so bli izolirani no in ni mel od koga posnemat. Loh je posnemov sam druge 

avtiste, to pa ni nč, a ne. Zdej je pa čist drgač, tud opazuje bolj okolico, bl se odziva na 

okolico in ne moti ga več tak hrup, pa tud ne moti ga gužva, a ne, k v igralnci je velik otrok.« 

Takšno delovanje je povezano z idejo o inkluziji, ki po Kavkler (2008) temelji na socialnem 

povezovanju in vsakemu posamezniku omogoča, da sodeluje, kolikor zmore.  

 

Med strokovnjake, ki delajo z otroki z MAS kot izvajalci dodatne strokovne pomoči ali so jim 

kot pomoč dodeljeni preko napotnice, sodijo tudi logopedi (Macedoni – Lukšič idr., 2009), s 

katerimi so nekateri starši zelo zadovoljni, a kot slabost navajajo premalo obravnav ter 

pomanjkanje kadra, zaradi česar moraš imeti srečo, da je logoped usposobljen za delo z otroki 

z MAS in pozna več vrst nadomestne komunikacije. O4 opiše: »Dober logoped naj v prvi fazi 

staršem pomaga razumet preko enga strokovnega stališča, kaj ta komunikacija pomeni ane, to 

ponavljanje besed, ta eholalija, kje smo zdej, kaj bi blo še fajn. Da ga lahko recimo neko 

vedenje, recimo našega odraslega, še dodatno bremeni, se mi tega ne zavedamo.« M4 doda, 

kako pomembno je zanimanje za področje MAS, pripravljenost za izobraževanje in da 

strokovnjak razvija metode in tehnike dela z otrokom. (»Recimo logopedinja se za to ful 

zanima, tud njo zanima to področje, se mi zdi, da zarad tega se je tok angažirala, kljub temu 

da je logopedinja«.) Pomembno je, da je logoped v oporo staršem na področju razvijanja 

komunikacije in staršem svetuje glede domačega dela. M2 pove: »Taprva logopedinja, ja. 

Men je bla res v oporo, k mi je pomagala, tud kako naj izvabm iz njega. Pa učim ga, da bo 

znal pa da bo mel več te socialne interakcije al kako se reče, da bo komunicirou.«. 

 

Kot sem že omenila, starši po navadi v procesu usmerjanja in obravnave najdejo strokovnjaka, 

ki jim je v oporo. Vsi ostali so jim lahko v pomoč z določenimi informacijami, s 

pomembnimi usmeritvami in z napotki. Starši iz vzorca med zanje pomembne strokovne 

delavce, z delovanjem katerih so zadovoljni, uvrščajo tudi terapevte iz tujine. Kot pravi M1: 

»Smo pa to terapijo izvajali doma s pomočjo prek spleta. Imeli smo tudi polletne obiske pri 

terapevtki v Angliji. To je trajalo tam nekje tri, štiri leta. Od nje sem sem naučila in veliko 

odnesla, še sedaj delava doma s P po načelih terapije.« M6 omenja svetovalno delavko šole: 

»Zelo se je zanj zavzela svetovalna delavka v šoli, nam pomagala in razložila, kako bi 

potekala pomoč in kako mu bodo v šoli pomagali.« O5 izpostavi socialo pedagoginjo kot 

drugo učiteljico v razredu: »In ma ideje kako delat, kako nardit praktičn pouk ane, bl 

razgiban.« M3 pohvali specialno pedagoginjo na inštitutu za avtizem: »Ona ns je v ta PECS 

upelala, ma tud licenco, pa sama se še tud dodatno izobražuje. /…/ je pa, uf, alfa in omega 

PECS-a tle v Sloveniji. Ona pa res zna.«  O7 pove, da se podporniki najdejo celo med 

izvajalci interesnih dejavnosti: »Ta, k jo ma, je tak ful tip, k se je prov osebno zavzel, da bo z 

njo delov.« Skupno vsem je, da se zanimajo za otroka in njegov napredek, so v pomoč in 

podporo staršem ter jim predajajo svoje znanje in informacije. Lastnosti strokovnih delavcev, 

ki prispevajo k zadovoljstvu staršev in k uspehom, navaja Novljan (2004). Mednje prišteva 

spoštljivost, aktivno poslušanje, spoštovanje staršev, prepoznavanje kompetenc staršev, 

zavedanje tega, da so starši tisti, ki otroka najbolje poznajo, iskrenost, izmenjevanje 
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informacij, pomoč pri iskanju metod in tehnik dela, spodbuda samostojnosti in priznavanje 

moči za delo z otrokom ter priznavanje uspehov. Vidimo, da se z opisom strinjajo tudi starši 

otrok z MAS iz vzorca.  

 

Slika 4.8 Prikaz ključnih tem kategorije Strokovni delavci kot opora in pomoč 

 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 3: RAZOČARANI NAD ODNOSOM STROKOVNIH DELAVCEV S 

PODROČJA MAS 

 

Povedala sem že, da je vzgojiteljica v rednem oddelku prva strokovna delavka, s katero se 

sreča družina otroka z MAS, naštela sem razloge, zaradi katerih so starši z vzgojiteljicami 

zadovoljni, a starši v vzorcu izpostavljajo tudi slabosti in izražajo nezadovoljstvo z njimi. V 

največji meri starše moti, da vzgojiteljice nimajo strokovnega znanja za delo z otroki z MAS, 

kar je v resnici problem izobraževalnega sistema, ki jih na to ne pripravi, oziroma kot pravi 

M4: »Se mi zdi, am, da vzgojitelce k so pa dons, par let z diplomo, da jim ne pokažejo al pa 

da jih ne izobrazjo na pravi način, a ne, ker teh otrok je velik, a ne. Men se pa zdi, da se 

sistem obnaša, k da je tvoj otrok prvi, k da prej niso mel nikol težav.« Tukaj starši pripisujejo 

krivdo tudi vodjem šol in vrtcev, ki po njihovem mnenju ne organizirajo dovolj izobraževanj s 

področja otrok s posebnimi potrebami. Da bi bilo vzgojiteljicam lažje, O2 predlaga: »Naj bi 

ravnatlca organizirala več kakšnih izobraževanj, kej v smeri dopolnjevanja znanja teh 

zaposlenih, da bi pridobival tud kej več znanja s področja otrok s posebnimi potrebami. Da ni 

pol tko, da si podajajo te otroke, pa da noben nč ne zna, pa nesposobni …« Starše moti, da ne 

znajo načrtovati aktivnosti, ki bi bile prilagojene otroku v smeri vključevanja med vrstnike, 

ampak otroka zaposlujejo z drugimi aktivnostmi v kotičku, ločenem od ostalih. M4 opiše: 

»Velikokrat se zgodi, da je otrok moteč, zato ga pol preusmerjo, da dela neki svojga, pa da 

ubistvu ne moti skupine, da lohka s skupino enako delajo.« M2 podobno: »V aktivnostih sploh 

ne sodeluje ali ne želi sodelovati in je zato bl odmaknen /…/ izdelku nč nimam iz tistga časa.« 

Izpostavljajo tudi nestrokovnost in neznanje zapisa poročil o otroku, ki so eden temeljnih 

dokumentov, ki jih komisija za usmerjanje uporablja pri zapisu strokovne ocene. Orientacija 
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poročil je izrazito negativna, o otroku so zapisane samo šibkosti, močnih področji se ne 

omenja. O5 pravi: »Vedno je samo na negativno fokusirano in k da tekmujejo, kdo bo več 

negativnih stvari napisov notr. In če bi to, kar dones vem, vedu takrt, bi ga raztrgov in bi 

zahtevov, da mi napiše nov poročil, sigurn.« Opara (2015) pravi, da se morajo strokovni 

delavci usmeriti k temu, kaj otrok zmore in zna ter iskati njegova močna področja. Globačnik 

(2012) predlaga celo usposabljanje in izobraževanje, ki bi strokovnjakom različnih strok 

omogočalo, da delujejo iz skupnih konceptov, pridobijo skupne osnove in se med seboj 

povezujejo. Po pogovorih s starši se zdi, da sta v prvi vrsti še vedno najpomembnejša odnos in 

pristop k otroku in staršem.  

 

Otrok in starši se srečajo tudi z zdravnikom specialistom pediatrom, saj jim v zgodnjem 

obdobju pripada več rednih preventivnih pregledov, ki naj bi služili zgodnjemu odkrivanju 

MAS (Macedoni – Lukšič idr., 2009). Večinsko starši pediatrov niso omenjali, dva para pa sta 

imela slabe izkušnje, saj pediater ni opazil znakov MAS oziroma nanje ni bil pozoren. 

Nezadovoljstvo izvira tudi iz nezainteresiranosti za zagotovitev primerne pomoči, ignoriranje 

prošnje staršev za napotitev po drugo mnenje k specialistom, kot razlaga M1: »Prva je bla 

pediatrinja, ki je nikakor nism mogla prepričati, da naj P napoti v razvojno ordinacijo.«. En 

izmed pediatrov je staršema celo odsvetoval obisk specialistične ambulante, M6 pove: »N ima 

znake avtizma oziroma Aspergerjevega sindroma, vendar je visoko funkcionalen in nam ni 

priporočala napotitve naprej na center za avtiste v Ljubljani, saj naj mu to ne bi nič 

doprineslo.« Tudi napotnice staršem ni napisal in jih je preusmeril na pedopsihiatrijo. V 

primeru, da pediater prepozna znake MAS in starše nanje opozori, je priporočljivo, da starše 

informira o nadaljnji poti in jih usmeri v razvojno ambulanto ali ambulanto za avtizem, kjer 

so za pomoč otrokom in staršem oblikovani multidisciplinarni timi (Macedoni – Lukšič idr., 

2009). Pozitivno izkušnjo opisuje M4: »No, in je zdravnik sam reku »Men se pa zdi, da me T 

ne gleda v oči. Da ne komunicira z mano, da prou beži stran od mene.« Je reku, da je to 

značilno za avtizem. Tkt smo šli, js sm tkt tud prvič tud slišala in sm pol začela o tem študirat 

in brt.«.  

 

Delo razvojnih ambulant starši opisujejo kot zelo hitro, sistematično, neempatično. Občutek 

je, kot da gre za tekoči trak, katerega cilj je razdelitev otrok v kategorije, strokovni delavci 

delajo. Tako opiše O5: »Hladno. Takoj, če pride kdo, k ne zna postavt kock tko k ona zaheva, 

prizadet. Nasledni. V temu je problem. Vlečejo dobr keš, to je dobr dnar, delajo pa nič. Men 

je prov žov, kokr mam js izkušne, prou nič.« Zaposleni se osredotočajo samo na otroka in ga 

opazujejo toliko časa, dokler ne opazijo dovolj znakov, da potrdijo sum. M3 razočarano: »Ah, 

oni pa sam opazujejo, pa na podlagi tistih 20 minut napišejo izvid. To, to mi je mem. To. Kaj 

pa, da bi še kej druzga dobil otrok?« S tem se njihovo delo konča, otrok pa je napoten k 

številnim drugim specialistom. M1 opiše: »No, za P smo dobili najprej napotnico še za 

razvojno ordinacijo pri ns, kjer sva dobila potem napotnico za »Ambulanto za Avtizem« v 

Ljubljani pri dr. Marti Macedoni–Lukšič.« S starši se v razvojnih ambulantah ne ukvarja 

nihče. Pomoči in podpore strokovnih delavcev tukaj ni. Tudi znotraj zdravstvene mreže bi 

morali začeti bolj upoštevati koncept etike udeleženosti in se vsaj v manjši meri odpovedati 

moči in misli, da poznajo vse rešitve in resnice (Čačinovič Vogrinčič, 2007). Če bodo 

pokazali več pripravljenosti in zanimanja za otroka ter staršem tudi po diagnozi ponudili 

pomoč in podporo, bodo pridobili več zaupanja in spoštovanja, tudi njihovo teoretično znanje 

bo bolj cenjeno (Novljan, 2004). Sicer bo še naprej tako, kot opisuje O4: »Sploh pa, k enkat 

vidš, da pa zdravstvena stoka ne zna oziroma ni sposobna nč pomagat je pa to, zgubiš 

zaupanje no. Mislm, js recimo res gledam na inštitucije precej drgač tko.«.  
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Teh lastnosti zagotovo primanjkuje tudi zaposlenim v ambulanti za avtizem, katere ime 

staršem daje upanje, da bodo tam dobili vse odgovore, ki jih iščejo. Tam naj bi bili 

strokovnjaki, ki MAS dobro poznajo, imajo informacije, znanje, poznajo metode in tehnike 

dela, poznajo stiske staršev in so pripravljeni ponuditi podporo. A tega tam ni, pravi O5: 

»Definitivno morš dobit informacije iz institucij, ki se ukvarjajo z avtizmom al pa majo še clo 

avtizm v imenu, ne, pa da ne dobiš tm nobene informacije ane, to je pa žalostn.«. Po 

pogovorih s starši se zdi, da je njihova edina naloga diagnosticiranje oziroma dokončna 

potrditev diagnoze. Starši so nezadovoljni, ker strokovnjaki ne kažejo zanimanja za njihove 

otroke in njihov napredek, kar ilustrira M4: »Vidjo ga enkrat na dve leti, ane, za eno urco.« 

Neinformirani so tudi glede dela z otroki z MAS in se zanj niti ne zanimajo. Pogosto so starši 

tisti, ki njim nosijo informacije, v upanju, da bodo pomagali prihodnjim generacijam staršev, 

kot pove O5: »Midva sva ke nosila fascikle, preberte si, uni pojma nimajo, oni znajo sam to 

tm, da staršem, ki so v zanikanju rečejo, da je avtist. In to je to.«. Namesto zahvale dobivajo 

negativne odzive, sploh ko poročajo o dobrih praksah iz tujine. Delavci so nezainteresirani za 

vpeljavo novosti. M1 pove: »In ko sva tja dostavila zdravstveno dokumentacijo iz tujine in se 

je naša strokovnjakinja obnašala, kot da je 'kužna', sva vedela, da sva prepuščena sama sebi. 

Tako je.« Dalje starši poročajo, da je njihovo delo površno, hitro, nesistematično in predvsem 

neosebno ter staršem zbujajo občutek krivde, kot pri M2: »Se mi zdi, da vse nardijo tako, bolj 

površn, na hitr. Sploh ambulanta, mi smo bli sam tiskrat enkat in ne vem, mogoče od dohtarja 

do dohtarja razlika, ampak ta mi ni bla všeč. Tko uno »Ja, ja, tist, tja, sm …«, kr tak sm 

občutk dobila k da je kriv k ne zna.« Strokovni delavci z otrokom preživijo zelo malo časa, a 

ga vseeno ocenjujejo in pišejo poročila na podlagi tega. Tudi to lahko vodi k napačnim 

zaključkom strokovnih komisij in napačni usmeritvi, saj specialisti otroka pogosto vidijo v 

slabši luči, ko je izpostavljen stresu in drugim motečim elementom, ki se jim niti nima časa 

prilagoditi. Ambulanta za avtizem torej ne izpolnjuje svojega namena, do staršev je 

neprijazna, ne ponuja informacij. M7 zaključi: »Da bi mela sploh kkšn namen? Mislm, ne 

vem, kaj sploh je tm namen, res. Okej, diagnozo postavjo. Kaj pa pol. Nč. Nč.« Vse, kar tu 

dobiš, so diagnoza in napotnice za druge specialiste. Vidimo torej, da se zdravstvo še vedno 

drži diagnostike, s čimer področje otrok s posebnimi potrebami odmika od ideje inkluzije in 

vztraja pri segregirani obravnavi. V poročilih in dokumentaciji izpostavljajo otrokove 

primanjkljaje in deficite. Največja težava je, ker s pomočjo le-teh komisija za usmerjanje 

odloča o vrsti in stopnji primanjkljaja ter ga usmeri v program vzgoje in izobraževanja 

(Opara, 2015). Do tega je kritična predvsem O5: »Ubistvu je to 15-minutni pregled, po 

katerem smo dobil odločbo, v kateri je bil usmerjen kot otrok z motnjo v duševnem razvoju.« 

 

Naslednji strokovni delavci so torej strokovnjaki, vključeni v komisijo za usmerjanje, ki naj 

bi jim starši priskrbeli vso strokovno dokumentacijo o otroku, poročilo vrtca in poročila 

specialistov, pri katerih je bil obravnavan (ZUOPP-1, 26. člen). Komisija vse dobi praktično 

na mizo, zato pogosto ne čutijo potrebe, da bi dodatno opazovali otroka ali se o njem 

pogovorili s starši. Če že, so pogovori kratki, opravljeni preko telefona, verjetno samo zato, da 

lahko rečejo, da so starše vključili v obravnavo, M5 pravi: »Zanč me je klicala, ja, zdele pred 

šolo ste dal zahtevek za usmerjanje ne, una dohtarca, prav, a se je kej spremenil, sm rekla ne, 

ubistvu nč. Je rekla, da vid, da je s pograda padu. Ne vem, kje je to vidla, očitno ma vpogled. 

Sm rekla, res je in to je blo to in pol sm rekla in kua zdej, a to je to.« Tudi, če komisija otroka 

pregleda, gre za enkraten in kratkotrajen pregled, na podlagi katerega nekateri staršem celo 

predlagajo medikamentozno terapijo otroka, kot v primeru M7: »Tukej so vsaj, z uno se je 

pogovarjala, s psihologinjo, so ble same notr, je šla nek test z njo. Pa mi je rekla, da bi 

priporočala zdravila mogoče, to je to, kr neki.«. V največ primerih tega pregleda sploh ni, 

čeprav se strokovni delavci podpišejo, da so otroka videli in pogledali ter na podlagi tega 

podali svojo oceno. M7 opaža: »Strokovno mnenje, ki ga poda komisija, »je pa itak prepisan 
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iz šole al pa vrtca, kaj tm opažajo.« Starši so najbolj kritični do tega, da odločba ob prehodu 

iz vrtca v osnovno šolo, tj. ob preverjanju, ostaja enaka kot pravi O5: »In če primerjaš prvo in 

to tazadno pred pritožbo, je identična, samo dodal so še kakšno stvar, kje kakšn stavk. Prov 

identična. Tok sm biu razočaran pa jezn, da nism mogu verjet.« Menda ji je dodana še kakšna 

motnja, kot omenja M3: »Ja, zdej so dodal dolgotrajno bolan otrok. To so dodal. Zdj ma 

duševna motnja, avtizem pa dolgotrajno bolan. Ja, to so dodal zravn.« Nezadovoljni so s tem, 

da kljub spodbudam po integraciji in inkluziji, otroci še vedno ne dobivajo dovolj možnosti za 

vključevanje v redni program vzgoje in izobraževanja. M1: »Namesto da bi otrokom dali 

priložnost, jih opredalčkajo in čao miki. Pomagaj si sam, ker mi ti ne bomo. Prej ti bomo pri 

poskusih, da bi otroku postavljali čim več ovir, pa da vidimo, kako dolgo boste vstrajali. Mah. 

Rajši ne bom nadaljevala, ker mi bo pritisk narastel.« Starši imajo občutek, da jih komisija 

vključi samo takrat, ko je dokumentacija pomanjkljiva, sami pa potrebujejo hitre informacije 

o otroku. Zavedajo se, da so vseeno starši tisti, ki jih lahko najhitreje posredujejo, kot pravi 

M4: »Zato nas rabjo, ker jim ubistvu lohk v eni uri al pa dveh rzaložimo v čem je point, ker 

oni sploh ne bi tega vidl, ker bi rabil otroka spremlat na dalši rok, da bi vidl kako se odziva v 

situacijah različnih.« Starši so v resnici eksperti iz izkušenj, zato jih je potrebno več 

vključevati, saj so tisti, ki opozarjajo tudi na močna področja otroka, na njegove sposobnosti, 

znanja, spretnosti (Jurišić, 1991). Za uspešno delo pa se je potrebno zavedati, da potrebujejo 

tudi svetovanje, podporo, potrditev in pomoč, zato pri svojem delu nikoli ne smemo pozabiti 

na njih in se osredotočiti samo na obravnavo otroka, starše pa izkoriščati kot vir informacij 

(Peklar, 2010).  

 

Ko komisija za usmerjanje poda strokovno mnenje, otrok lahko dobi odločbo o usmerjanju. 

Od tu naprej starši večinoma sodelujejo s strokovnimi delavci vzgoje in izobraževanja. Z 

njimi morajo seveda sodelovati že pred tem, saj z njihovo pomočjo pridobivajo tudi potrebno 

dokumentacijo. Najbolj nezadovoljni so starši s svetovalnimi delavkami, s katerimi so bili 

zelo malo v kontaktu. M3 opisuje: »V rednem vrtcu smo šli, ene dvakat, trikat, ka je bla 

pedagoginja al specialna pedagoginja. Ja, tko da je mal povedala, kaj je z N pa, kaj je treba 

narest. Ja, pa ona nm je dala vlogo za odločbo ja, ona.« Starši omenjajo, da se le-te ne 

zanimajo za delo z otrokom, otroka ne poznajo in se največkrat tudi izključijo iz procesa ali 

čakajo, da starši pridejo do njih. M2 namesto tega predlaga: »Bi mogli oni do nas ane, sej 

starš ne ve, al bi te oni mogli kontaktirat pa vprašat, če rabmo kakšn nasvet, al mormo mi tja 

al kaj.« Na sestankih strokovne skupine ustanove so sicer prisotne, a kot pravi M4: 

»Svetovalna delovka mislm, da je bla, ja, je bla z nami na sestankih, sam, da bi se vključevala 

v pogovor, se pa ni. To pa ni. Ona ne ve vseh teh stvari, pa niti kaj se dogaja.«. Vidijo jo kot 

nekoga, ki ureja papirje in se za otroke ne zanima. Starši ne vedo, kaj lahko pri njej dobijo ali 

pridobijo. Občutek imajo, da ne poznajo zakonodaje in pravic staršev kot M4: »Ne. Ne. Sej ne 

vejo. Js mislm, da niti se ne zavedajo vsega. Doskrat je tko, da js komu povem, kaj mu še 

pripada, a ne.« Nekaj krivde za stanje starši pripisujejo tudi vodstvu šol in vrtcev, ki po 

njihovem mnenju premalo skrbijo za to, da bi se strokovni delavci izobraževali o otrocih z 

MAS, katerih populacija narašča. O5 razloži: »Ne, sej so izobraževanja organizirana. Takrt, k 

dobi tazga otroka, jo delodajavc pošle na izobraževanje, sej ni problema, tud uni so 

zainteresirani pridt pokazat vse, to ni problema, samo problem je, da tega ni. Js ne 

pričakujem zdej, da se bo šla vzgojitelca izobraževat za te stvari sama od sebe. Takrt k dobi, 

če dobi, takrt nej gre na kakšno predavanje, seminar.« Kritizirajo tudi težnjo po segregaciji 

otrok v razvojne oddelke in menijo, da bi moral ravnatelj poznati populacijo otrok, skupaj z 

vsemi značilnostmi ter delo načrtovati in prilagajati najprej otrokom in ne kadru. Tako 

občutke ob dogodkih, ki jih je sprožila nefleksibilnost vodstva opisuje M7: »Grozn je blo, 

grozno, zrd tega k ni blo strukturiran, k J ma dons to, plan, plan, plan, njej je to sveto. In pol 
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je kr ni blo, kr eni ljudje so bli, so hodil in kr niso mel slovenščine, kr nekej so mogl risat al 

pa kr nekam so mogl it. Mislm, to jo je znerviral.«  

 

V povezavi s kolektivom vzgojno-izobraževanih ustanov O7 v ospredje postavlja vprašanje 

ustreznosti dela in fleksibilnosti izvajalcev dodatne strokovne pomoči, ko pravi: »Mislm, 

kko je to zgledal. Pršla je una trikat na tedn, pa večinoma so jo jemal iz razreda, kaj, to ni 

fora. Mislm, ona je pa itak skos hodila v konflikte z vrstniki.« Dejstvo je, da oblika dodatne 

strokovne pomoči ni določena z zakonodajo, ampak je del in naloga strokovnega tima, ki 

oblikuje individualiziran program vsako leto posebej. Pri oblikovanju le-tega naj bi strokovni 

delavci izhajali iz aktualnih potreb otroka in delovali v smeri odstranjevanja ovir. Vendar 

nikoli naj odstranjevanje ovir ne bo izogibanje le-tem ali ignoriranje, kot vidimo v zgornjem 

primeru (Opara, 2015). Podoben problem imajo starši z logopedi, ki kažejo nefleksibilnost v 

metodiki. Večinoma so usmerjeni samo v eno vrsto primanjkljajev na področju govora, kar 

ilustrira M4: »Nm je sama logopedinja povedala, da ona ni usposobljena za primere take, da 

ona je pač korigira r pa take zadeve.«  Še huje je, če morajo to starši ugotoviti sami, ko 

vidijo, da napredka ni, kot je opazil M1: »V vseh treh letih z njim logopedinja ni delala 

drugega, kot sortirala in iskala pare.« Pogosto poznajo samo eno vrsto nadomestne 

komunikacije in  O3 je kritičen: »Tm na ZGNL-ji se pa vid, da oni majo najbrš to govorico, k 

včasih se zmot pa kr začne taku kazat.« Ne potrudijo se, da bi raziskovali kaj drugega ali pa 

celo kot pravi M3: »Tej se ni dalo, čist tko, ni se ji dal.« Starše najbolj jezi, kadar jim takoj v 

začetku ne povedo, da ne znajo in ne želijo delati z otroci z MAS, s čimer oni in otrok 

izgubijo dragocen čas, ki bi ga lahko namenili kakšni drugi, uspešni terapiji kot pove O4: »Sj 

ona bi lahko rekla ne vem, ne znam, ne vidm, ne morm al pa karkol, ne pa da je to trajal pol 

leta, pa ni blo nobenga efekta. Se mi zdi, da tud njena pripravlenost do nevemčesa, ne bom 

metov vse ljudi v koš s to izobrazbo, ampak stvar posameznika, kok se angažira za nek cilj. 

Velik je tega, am, da hodjo samo na šiht.«  

 

Ko starši dobijo odločbo o usmerjanju, jim hkrati s tem začnejo pripadati tudi določene 

pravice. O pravicah sem veliko že zapisala, zato želim tukaj še enkrat omeniti, da starši 

ostanejo dolgo neinformirani glede pravic in dolžnosti. Zelo nezadovoljni so z delom Centra 

za socialno delo, za katerega se zdi, da želi pravice staršem prej ubraniti kot zagotoviti. 

Najprej jih o njih nihče ne obvesti, O5 pove: »Greš kej tja rihtat stvari, da ti noben ne pove, 

da imaš cestnino zastojn ane, k greš tja rihtat odločbo, ne. In pol, tko mine tri leta, to pomen 

300 evrov cestnin.« Potem pa, ko o kakih pravicah izvejo od drugih staršev, sprašujejo, kako 

so prišli do njih, kot da ne bi smeli, svoj primer opiše O3: »Drgač pa na CSD je blu pa 

zanimv, tm je blu pa zanimiv. Je en pač reku, da lahku ubistvu js dobim nadomestil za izpad 

dohodka, a ne, da lahku nadomestil dobim in njo nej tu zanimal, al nm pripada al ne, ampak 

samu tu, kdu je povedou nm. Tu jo je najbl skrbel, k bi šlu iz njenga žepa. Ni je zanimal tu, al 

prpada al ne. /…/ Skus kdu je povedou, kdu je povedou. Res glih taku, k da bi iz svojga tošlna 

tu dajala.« Podobne izkušnje imajo starši s Finančno upravo Republike Slovenije, ki odloča 

glede oprostitve plačila cestnine. M4 moti, da morajo vsako leto dokazovati, da ima njihov 

otrok še vedno posebne potrebe, čeprav je za MAS znano, da je to vseživljenjska motnja: »Al 

pa recimo, ful je blo hecn, k ti odločba poteče na določen datum. Mi smo pa kupil vozilo dva 

mesca, predn poteče datum. In mi vemo, da mamo otroka, k bo odločba naprej šla, a ne, da je 

ne bo zdej zgubil in da bomo sigurno upravičeni, amapk enostavno nismo mogli uveljavt za ta 

dva mesca in smo mogli pol kasnej vložit. Kasnje smo uveljavljal zato, k so nam rekli, ja lohk 

pa da registrerate avto sam za dva mesca, pol boste pa še enkat ga registriral pa se nama je 

zdel to trapast. Mislm, država bi to lohk vedla in bi ti lohk pršla naproti.«. Vse to kaže na 

nepoznavanje MAS med strokovnimi delavci, na nezaupanje staršem ter nefleksibilnost v 

postopkih.  
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Vsi otroci, tudi otroci z MAS, imajo svoja področja interesov ter močna področja. Zaradi želje 

po integraciji otroka med vrstnike, jih starši vpisujejo v interesne dejavnosti, kjer so prav tako 

strokovnjaki, ki naj bi bili odprti do vseh otrok in bili zgled spoštovanja in sprejemanja 

različnosti. Poleg tega je čas, ki ga otrok preživi na aktivnosti, čas za starše, ki služi kot kratka 

razbremenitev. Težava pa je, ker otrok z MAS zaradi nepoznavanja in neznanja ne sprejmejo 

povsod (Jurišić, 2015b). Negativne oziroma, bolje rečeno, neprijetne izkušnje z izvajalci in 

voditelji interesnih dejavnosti imajo tudi starši otrok v vzorcu. Poročajo o tem, da otroka 

niso sprejeli v plesno šolo, ker ima posebne potrebe, ko pa so podali pritožbo, so lahko 

zagotovili le spremljevalca, ki z otrokom, sicer brezplačno, izvaja individualno uro. A to ni 

tisto, kar starši želijo za svoje otroke. M2 izkušnjo opiše tako: »Mel smo pa lani nekej, to me 

je pa prizadel, res. Plesna šola ju je odbila, našga pa še enga fantka, zato ker pač oni ne 

morjo delat z otroci s posebnimi potrebami bla bla. In pol smo pač pa kako si lahk to drznejo 

pizda, pardon, za vse otroke lahko, za tedva revčka pa ne morjo si neki zmislt al kaj. In pol sm 

js sklicala izredni sestank naše skupine, ravnatlco ane in je rekla da bodo neki zrihtal, da bi 

vsaj nekej lahko ane. No, na konc smo pa probono dobil, a ne. Tko da. Bla je grda izkušna no. 

Lahk bi plačal, zdej pa hodi z eno študentko pa pač pleše z njo, pa sama je z njima dvema. 

Men bi blo bl všeč, če bi bla v skupini, zdej sta pa sam dva. Js ne vem, sj prvo leto k je bil v 

vrtcu, tista ga je tud naučila plesat na koncu za zaključek.« Pri večini aktivnosti torej dobijo 

neke vrste spremljevalce, od katerih starši pogrešajo več povratnih informacij o 

funkcioniranju in napredku otroka. Omenjajo tudi, kot denimo M7, da je težko najti klub, ki je 

pripravljen sprejeti otroke z MAS, zato so večinoma interesne dejavnosti za njih načrtovane 

individualno, v okviru organizacij za otroke s posebnimi potrebami: »Hod jahat, pa zdej bo 

šla na uno telovadbo k ma ta zavod za kulturo inkluzije, k majo za otroke s posebnimi 

potrebami telovadbo.«  O5 omenja tudi kakšno možnost v okviru projektov: »Hodu je na 

jahanje, ubistvu so delal, diplomsko nalogo so delal iz tega in so rabl tri mesce otroke, da so 

delal z njimi. Tko da smo tist dobil ugodno, smo se vozil.« Mogoče je razumljivo, da nekdo, ki 

odpre plesno ali plavalno šolo, nima znanj za delo z MAS in ne ve, kakšne oblike dela bi 

ponudil, manj pa je razumljivo, da nevladne organizacije, ki so oblikovane za pomoč 

otrokom in staršem z otroci MAS in bi se morale zavedati, kakšne so potrebe na tem 

področju, ne naredijo nič. O ponudbi oziroma neponudbi teh bom nekaj več povedala pri 

tretjem raziskovalnem vprašanju, tu pa lahko rečem samo to, da se starši v času obravnave 

redko srečajo z njimi.  
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Slika 4.9 Prikaz ključnih tem kategorije Razočarani nad odnosom strokovnih delavcev s 

področja MAS 

 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

KATEGORIJA 4: ZASEBNI PONUDNIKI STORITEV - REŠITEV ALI PAST ZA 

STARŠE?  

 

V pogovorih s starši v vzorcu so zasebni ponudniki storitev, med katere štejemo nevladne 

organizacije ter društva, ki izvajajo prostočasne aktivnosti, omenjeni kot tisti, s katerimi se v 

procesu obravnave srečajo. Starši omenjajo tako pozitivne kot negativne izkušnje. Zadovoljni 

so s tem, da so tam strokovni delavci, ki imajo razširjeno znanje in poznajo več metod in oblik 

dela, za katere v javnem sektorju ne izvejo. Tako M3 poroča o zadovoljstvu s specialno 

pedagoginjo na Inštitutu za avtizem in sorodne motnje, ki jih je uvedla v PECS, tj. 

nadomestno komunikacijo: »Ta specialna pedagoginja je pa uf, alfa in omega PECS-a tle v 

Sloveniji.« M2 pravi, da sodelujejo tudi s strokovnjaki iz tujine, kjer je znanja o delu z otroki 

z MAS več, zato jim, sklepam, lažje zaupajo: »Ja, društvo DAN plus ta Reins mamo. Pošleš 

urin pa lase v Ameriko, pol pa z Amerike pridejo tej izvidi, pol pa oni pripravjo te dodatke k 

otrok rabi. /…/ Tko da se s tem borimo, upam da nam rata, da kej izboljšamo.«. 

Nezadovoljstvo se veže na tržno usmerjenost vodstva organizacij, kot pravi M3, zaradi česar 

si starši ne morejo privoščiti terapij za otroke ali hoditi na izobraževanja: »Sam zdej je 

Macedonijeva ratala tok tržno usmerjena, da bi kr prodajala.« Po mnenju O4 pa: »Je stvar že 

preveč politično postavlena, stvar in voda na mlin nekoga, ki potem uporablja to v svoje 

lastne namene. Nism zagovornik tega. Mogoče pozna velik, ampak, da pa to potem, ne vem, 

na svoj mlin speleš, je pa to, okej ne rečem, da si dobr, je pa to tko, ubistvu, neka taka 

obdelava, k še vedno ni rešitev, je pa to nesmiel ane k takim hodt.« Te institucije ne sledijo 

več pravim namenom in ciljem, tj. načrtovanju pomoči za otroke in starše. Kritični so tudi do 

terminov izobraževanj, ki so neprilagojeni potrebam staršev ter do nedostopnosti, saj so 

večinoma izobraževanja locirana v Ljubljano, sploh M7, ko pravi: »Mislm, vem, da je mela 

Macedonijeva ene module ob petkih neki, neka predavanja, v dopoldanskem času, ja super 

no, blo je tko ene 5 petkov, ja super, a res js lahko vzamem kr 5 petkov dopusta. Res tko, 

neprijazno in neživljensko.« Problem je tudi v neinformiranosti, kot pravi M6: »Sploh nisem 
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seznanjena, da obstaja kakšna vrsta pomoči staršem, če pa že, se verjetno vse dogaja v 

Ljubljani, kamor malokrat prideva zaradi oddaljenosti. Glede tega ti nihče ne pove nič.« O2 

pokaže tudi na neprofesionalnost pri delu z otroki z MAS ter neprimeren odnos do otroka in 

staršev, ki jima je bila zaradi vedenja otroka odvzeta možnost obravnave: »K ona ma, ona je 

zmaj ne, dobesedno zmaj ne. Ona ne zna, ne zna se pogovarjat, enkat je mene pa N vn 

segnala, pa zaklenila vrata.«  
 

Ker tudi pri zasebnih organizacijah starši ne dobijo dovolj podpore, iščejo profitne 

organizacije, tj. zasebnike, ki ponujajo različne terapije. V pogovorih s starši se vidi, da starši 

stalno iščejo načine, terapije in metode, s katerimi bi pomagali otroku, za primer M1: »Uf, 

srečali smo se že kar z nekaj strokovnjaki, večinoma samoplačniško, ker država nič kaj dosti 

ne ponudi.« M2: »Pol mi je pr logopedu za senzorno integracijo omenla, pol smo šli tja, smo 

eno leto pa pol hodil, pol mi je ona omenla bioresonanco, pol smo tud to neki, pa te diete ane 

/…/ tud ta društvo DAN, je ta iz Trbovelj, to društvo, sodeluje z eno zdravnico in z enim 

Slovencem, k je to razstrupljevalno, neko formulo izumu in zdej to dajemo. Ampak, to je ful 

drago in smo pač mogl mal počakat. /…/ pa smo šli v Sarajevo tud na neko, za dva tedna smo 

ga, smo delal neki z njim, to je blo lansko leto, je pa opustu pleničke takrt.« Iščejo ljudi, ki 

imajo znanja, berejo o uspehih v tujini in poskušajo. Če neka stvar ne deluje, starši s 

terapijami prenehajo, tako kot pri M1, in iščejo dalje: »Dve leti je bil P vključen tudi v 

terapijo DAN. Po teh dveh letih, ko so zadnji izvidi prišli nazaj slabši kot prvi, ki smo jih 

delali ob začetku terapije /…/ Zato smo jo prekinili.« Starši omenjajo, da so samoplačniki bolj 

usmerjeni k vzrokom in želijo odpraviti problem, tam kjer nastane, kot poroča M4 za metodo 

neurofeedbacka: »Ta spodbuja drugačno delovanje možganov. Da korigira možganske 

valove, možgansko aktivnost ne. Nm se je, mislm nama se je zdel, da morva problem 

odpravlat tm k je. In to očitno je v možganski aktivnosti. Če na tem delaš, se bo poznalo tud 

na možganski aktivnosti in pr logopedu, a ne«.  

 

Vidimo, da je ponudba kar široka in da znanje iz tujine hitro prihaja k nam. Vprašati pa se je 

potrebno, koliko so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, zares usposobljeni za to delo ter koliko jim 

verjeti. Nekateri starši poskusijo vse, drugi so do novosti kritični, kot O3: »Pa še faj mu 

reklama delajo. Drgač je pa ključavničar izučen al kuga je. In je čist slučajnu tu odkriv in 

protokolu je blu raznih.« Starši dvomijo v iskren namen. Opozarjajo, da je potrebno biti pri 

izbiri terapij zelo previden. Starši so nezaupljivi glede novih metod in kot pravi M5: »Za neko 

zdravilo, tist Reins, tist k je bil tko, js lih ne bi svojga otroka za poskusnga zajčka dala no.« 

Največkrat se odločajo za terapije, katerih uspeh je že dokazan, ali napredek opazijo sami. 

Starši pravijo, da se je, preden otroka vključiš v neko terapijo, dobro pogovoriti z izvajalci in 

preveriti, koliko znanja je v resnici v ozadju, tako kot je naredila M5 in spoznala: »Ni znal 

sploh nama razložit, tko da se nismo spuščal v to.« Kot je razvidno iz izjav in izkušenj 

staršev, nekateri strokovnjaki v prvi vrsti dajejo prednost lastni koristi in šele nato pomoči 

otroku in staršem.  

 

Četrto kategorijo torej predstavljajo zasebni ponudniki storitev, s katerimi se starši in otrok z 

MAS pogosto srečujejo, saj s tem kompenzirajo pomanjkljivo ponudbo države, javnega 

zdravstva in šolstva. Nekateri ponudniki storitev delujejo v okviru nevladnih organizacij s 

področja avtizma, drugi pa oblikujejo samostojne dejavnosti in terapije. Terapije so pogosto 

prenesene k nam iz tujine, prav tako metodika. Če pogledamo trikotnik blaginje, ki ga 

predstavi Kolarič (2004) vidimo, da gre za zasebnike, ki se jim država v pomoči izogiba in jih 

ne vključuje v svoje programe. Po pogovorih s starši vidimo, da so zasebne terapije plačljive, 

zato jih uvrščamo med profitne organizacije. V Sloveniji so se z namenom pomoči staršem in 

otrokom z MAS oblikovale tri večje organizacije, ki so Center društvo za avtizem, Društvo za 
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avtizem DAN in Inštitut za avtizem in sorodne motnje. Njihov namen je ponuditi 

izobraževanja za starše in strokovne delavce, terapije, pomoč za starše v obliki podpornih 

skupin in skupin za samopomoč ter ozaveščanje okolice o MAS (Macedoni – Lukšič idr., 

2009).  

 

Slika 4.10 Prikaz ključnih tem kategorije Zasebni ponudniki storitev - rešitev ali past za 

starše? 

 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

RV3: Katere oblike pomoči in podpore so v času usmerjanja in obravnave otroka z 

motnjami avtističnega spektra ponudile staršem strokovne službe in kako je potekal 

proces podpore/pomoči? 

 

KATEGORIJA 1: BREZ ODGOVOROV NA MNOGA VPRAŠANJA 

 

Ko starši ugotovijo, da je njihov otrok drugačen, se v njih sprožijo različna čustva, poleg njih 

pa mnogo vprašanj, na katera morda nikoli ne bodo poznali odgovorov. V začetni fazi zato 

najbolj od vsega potrebujejo, da jim strokovni delavci odgovorijo na čim več vprašanj in jih s 

tem razbremenijo neprijetnih občutkov (Kesič Dimic, 2010). V nadaljevanju, pravi Jurišić 

(1991), morajo strokovnjaki staršem pomagati vrniti samospoštovanje ter pustiti, da v skrbi za 

otroka zavzemajo vodilno vlogo, da so sprejeti kot eksperti, a jim je hkrati vedno na voljo 

prostor, kamor lahko pridejo po podporo, pomoč, informacije in nenazadnje tudi potrditev. V 

tej točki se mi še enkrat zdi pomembno omeniti koncept delovnega odnosa, ki v ospredje 

postavi uporabnika, torej starše in otroka, ter delovanje načrtuje iz vidika njihovih potreb in 

jim na ta način omogoča enakovrednost, participacijo ter pomoč in podporo (Čačinovič 

Vogrinčič, 2008). Po pogovorih s starši moram reči, da v slovenskem prostoru prav veliko 

takšnih ponudb ni, strokovnjaki še vedno zavzemajo vodilno držo, staršem pa sta podpora in 
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pomoč le redko ponujeni. Tako ostajajo prepuščeni sami sebi v skrbi za otroka z MAS in v 

skrbi zase.  

 

Novljan (2004) navaja sedem razlogov, zakaj so starši nezadovoljni z delom strokovnih 

delavcev. Prvi je neustrezna komunikacija, med katere sodi pomanjkanje informacij, 

pomanjkljive ali napačne informacije ter preveč strokovno izražanje, ki poslabša 

razumevanje. Podobno poročajo starši v vzorcu. Večina omenja, da pomembnih informacij od 

strokovnih delavcev niso prejeli, kot O4: »Da bi pa nekoga k bi pomagov, razn logopedinje, k 

se je mogoče mal bl angažirala, js ne vidm enga, da bi lohk reku, ta je pa res neki naredu al 

pa nama razložu kej več al pa pomagov na kakršn kol način.« M2 pravi, da ni nikogar, ki bi te 

usmeril, te obvestil o pravicah: »Pa mogoče glih to ja, da bi bil nekdo od strokovnih delavcev, 

da ti pove kaj maš, kakšne ugodnosti zrd otroka, kje lahko kej. To. Kaj pa vem, ne vem.« 

Starši poročajo o tem, da strokovni delavci dajejo napačne informacije, kot pri O5: »In pol so 

nm še clo zlagali se, da mormo počakat do ne vem kdaj, če ne bo pol.« Obljubljajo, da jih 

bodo informirali, a gre pogosto samo za besedičenje. M7 pove, kako so ji le zbujali upanje: 

»Js sm tm še sprašvala lansko leto, k je ona rekla, ja kaj pa to, k bomo mel delavnice za take 

pa ne vem kaj, sm rekla, ja, pokličte me, v vse me dejte zravn, v vsem bom sodelovala …« 

Tako se morajo izobraževati in informirati sami. Naslednji element, ki ga navaja Novljan 

(2004), je pomanjkanje empatije, kar se kaže v nerazumevanju strokovnih delavcev do 

položaja, v katerem so se starši znašli. O5 poroča, da strokovni delavci ne razumejo, zakaj 

starše moti, da ima otrok napačno diagnozo: »Ja in pol te še vpraša, zakaj vs pa tok mot, a ne, 

da je napisan duševna motnja. Zrd tega, ker se ne dela z njim kot z avtistom, ampak se dela z 

njim, kot da ma duševno motnjo. Aja, okej ja …« O4 prav tako pove, da ne razumejo, zakaj jih 

moti, da morajo za uveljavljanje pravic dokazovati, da ima njihov otrok posebne potrebe: »To 

je pa res, mislm, delamo te odločbe iz leta v leto, k da se bo njegovo stanje spremenilo. Ja, ne 

bo se. Ne, po moje se ne bo, a ne. To je tko res. To je tko trdo in nesmiselno.« Starši v vzorcu 

so večkrat izpostavili tudi pomanjkanje strokovnih delavcev in njihovo nedostopnost ter 

časovno nedosegljivost, kar našteva tudi Novljan (2004). Starši v največji meri pogrešajo več 

obravnav logopedov, ki so fleksibilni in poznajo različne oblike dela in metod, sploh 

nadomestne komunikacije. Logopedi, ki vse to imajo, pravi M1, so pogosto plačljivi in 

predstavljajo veliko finančno obremenitev: »Na primer, ker ni dovolj logopedov oziroma 

strokovnjakov, ki poznajo nadomestne komunikacije, če imamo starši srečo in verjemte, 

nimamo je vsi, najdemo logopeda zasebnika, ki ga plačujemo iz svojega žepa, navkljub temu, 

da vsak mesec pri svojih osebnih dohodkih pošteno plačujemo v zdravstveno blagajno. 

Logopeda, strokovnjaka, ki bi našim neverbalnim otrokom z MAS pomagal do komunikacije, 

takšne ali drugačne.« Še posebej starši pogrešajo dostopno emocionalno podporo, ki je med 

obravnavo otrok od strokovnih delavcev še ni dobil nihče od staršev. M3 celo pravi, da se v 

obravnavi dogaja »vse okrog otroka«, starši pa psihološke podpore ne dobijo.  
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Slika 4.11 Prikaz ključnih tem kategorije Brez odgovorov na mnoga vprašanja 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

KATEGORIJA 2: POŠILJANJE OD VRAT DO VRAT 

Starši so nezadovoljni tudi zaradi slabe organizacije strokovnih služb s področja MAS, saj pri 

njih ne pridobijo novih znanj in potrebnih informacij, kot pravi M4: »Če zveš samo en procent 

nouga al pa 5 procentov novga, to ti nč ne pomaga. Mislm, preveč časa ti gre za to, da bi šou 

u Lublano ane, popoudne, pa še neki prispevkov, če ne dobiš informacije taprave ane.«  Pove 

še, kako so pogosto oni tisti, ki strokovne delavce informirajo: »Smo v vrtec nosil, tej 

svetovalni službi ane, da so si mal kopiral.« Jezi jih, da so delavci med seboj nepovezani in 

delujejo drug mimo drugega ter si prelagajo odgovornost. M2 je kritična: »Vsak je drugje, 

povsod razpršeni, pa vsak o drugem nimajo pojma, niso povezani. K logoped ne ve, kaj počne 

un za senzorno pa tko naprej.« Ta nepovezanost in razdrobljenost strokovnih delavcev, od 

katerih starši potrebujejo izvide, napotnice, strokovno mnenje, je za starše obremenjujoča, saj 

morajo pomoč iskati na različnih koncih, velikokrat pa jih delavci pošiljajo do drugih, a jim 

ne povedo nič konkretnega in uporabnega, kot pove M5: »Mi nismo dobil nič od nobenga, čist 

od nobenga. Ga ni enga k smo šli tkole…« Globačnik (2012) pravi, da bi se morali za namen 

obravnave otrok s posebnimi potrebami oblikovati interdisciplinarni timi, ki bi omogočali 

celostno obravnavo otroka na enem mestu, medsebojno izmenjevanje informacij, diskusije in 

podporo staršem. Vendar starši poročajo, da so pogosto oni tisti, ki prenašajo dokumentacije 

in informacije med strokovnimi delavci, pri čemer se večkrat zgodi, da se zanje ne zanimajo.  

 

Starše moti tudi to, pravi Novljan (2004), da morajo vsakemu novemu strokovnjaku 

odgovarjati na ista vprašanja, kar pove tudi O3: »Drgač pa vsi tej razni psihologi pa na 

razvojni ambulant, majo vsi isto vprašanje v kermu mejsci ste rodila … vsi imajo ista 

vprašanja, 10 vprašanj imajo, k da bi mel vsi ista in te vprašajo.« Velik problem predstavlja 

nekontinuiranost obravnave; redka in časovno kratka srečanja, od katerih otrok in starši zelo 

malo odnesejo. O7 celo pravi: »To je isto, k da bi šu zmert pritisk enkat na let, to je brezveze. 

Pač moraš hodt zrd tega, da bo mela še naprej odločbo, da ma nek izvid na podlagi kerga bo. 

Ampak ni pa nobenga suporta, nč.« Takšno delovanje je skladno z medicinskim diskurzom, ki 

se usmerja k primanjkljajem. Gre torej za iskanje primankljajev na več področjih, da bi le več 

specialistov potrdilo, da je z otrokom res nekaj narobe. Takšna obravnava je razdrobljena, 

dolgotrajna in nepovezana, uporabnik pa je stalno v stanju »odločen nekje vmes« in čaka, da 
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pride na vrsto za mnenje, terapijo ali pomoč (Kvaternik in Grebenc, 2008). Do takšne 

obravnave se O5 opredeljujejo negativno: »Leta minevajo, traja, traja. In če ne greš 

samoplačniško, mine tisto obdobje in nastopi retardiranost in je konc pol, nimaš več kej 

nardit.«. Poleg tega so starši mnenja, da je v ospredju miselnost, da je potrebno poiskati vzrok 

za MAS, zato strokovni delavci na njihovih otrocih izvajajo različne teste, veliko premalo pa 

naredijo za stanje tukaj in zdaj, za razvijanje in iskanje novih pristopov dela. Zanje M2 pravi: 

»Raziskujejo neki za brezvez,  pa vse skp nč ne najdejo, zdej bodo pa krivca iskal. Namest, da 

bi vs ta dnar vložil v kakšne delavne terapije al pa kej. To pogrešam.«  

 

Slika 4.12 Prikaz ključnih tem kategorije Pošiljanje od vrat do vrat 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 3: NE-ZAINTERESIRANOST STROKOVNIH DELAVCEV ZA 

SODELOVANJE S STARŠI  

 

Vzgojiteljice v vrtcu imajo med vsemi strokovnimi delavci, ki so našteti, najmanj izkušenj in 

znanja o otrocih s posebnimi potrebami, saj jih izobraževalni sistem na to ne pripravi. Tako so 

odvisne, v prvi vrsti, od svojih izkušenj ter od pripravljenosti dopolnjevati svoje znanje. V 

pogovorih s starši vidimo, da so, če otrok z MAS ostane vključen v redni oddelek vrtca, 

odvisne tudi od njih, njihovega znanja in izkušenj. M5 je tudi vzgojiteljica: »Pol šele, k smo 

mel prvi timski sestank, so ubistvu, ubistvu to je tko, js sm delala v vrtcu tukej, jih poznam, 

ampak nismo pa tko neki no, dab nam bli tko kej v pomoč. Nam niso bli, so še od naju iskal 

informacije no, tko da …« Vzgojiteljice torej veliko strokovne pomoči staršem ne morejo 

ponuditi, lahko pa poskrbijo za to, da so starši informirani glede otrokovega vedenja in 

funkcioniranja v skupini, z njimi diskutirajo o primernih metodah za delo z otrokom ter 

pokažejo pripravljenost za pridobivanje novega znanja z obiskovanjem izobraževanj (Ule, 

2010). Takšen odnos opisuje O5: »Dejansko ja, tud velik sprašujejo, sej dejansko drugje ne 

morjo, k ne obstaja nč. Od ns so se učile in specialna pedagoginja in učitelca smo bli doskat 

na kšmnu sestanku, smo pol mnenja mal, k se je recimo kšno vedenje pojavlo, k ga niso 
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razumele, sva potem midva pomagala razložit al pa one nama. Tko ja, da je blo kr, po tem 

začetnem uporu so pol stvari kr stekle.« Potrebno je torej iskati rešitve, skupaj s starši ali z 

drugimi strokovnimi delavci, a naj bodo rešitve take, da opolnomočijo. Dogovor o 

izključenosti iz oddelka, o katerem pripoveduje O3: »Plus še, zdej je mal izzvenel, prej je blu 

še precej agresije, je tejih izpadu blu in je blu tu pol kalvarija. Pol pa še za spanje. Vsak dan 

so me klical, da sm pršu ob ene enajstih al poudne ponjga, k so šli ostali spat, zatu k nej. On 

ne bi spal ane. Je pa pol še ostale motu in je biu kraval. In smo se pol zmenil, da sm kr vsak 

dna okul poudne ga poberou.« Z vidika inkluzivne paradigme je to postopanje napačno, saj je 

otrok izločen zaradi motečega vedenja, zgodnji odhod domov pa še časovno obremeni starše. 

Globačnik (2012) pravi, da bi morali vsi strokovni delavci, ki se lahko srečajo z otroki s 

posebnimi potrebami, imeti osnovna znanja o njihovem razvoju, poznati novejše raziskave in 

delovne metode ter imeti sposobnosti za delo z družino in drugimi strokovnjaki. Na ta način 

bi starši že zelo zgodaj lahko dobili ustrezne informacije in usmeritve.  

 

Vzgojiteljica v razvojnem oddelku mora imeti izobrazbo za delo z otroki s posebnimi 

potrebami, kar pomeni, da je bolj strokovno usposobljena, da ima znanja in informacije. Ker 

je otrok v razvojnem oddelku manj, si mora še toliko bolj prizadevati za timsko delo s starši, 

stalno izmenjevati informacije o otroku, njegovem napredku, močnih področji in tudi o 

morebitnih problemih, M2 opiše sodelovanje: »Pa ja, če jo vprašam, pa itak smo, ful smo tko 

bl, a ne, k nas je mal in pol si vzame tistih deset minut, da mi pove, kako je blo zadnjih 

štirinajst dni, kaj je naredu al pa kej. Pol je pa še, tud pomočnice so fajn, tud one, ena ga še 

posebej dobr naheca, da jé tud zelene juhe, k drgač se zelenih stvari ne prtakne.« Ule (2010) 

pravi, da je dobro starše vključiti tudi v načrtovanje dogodkov, predstav, dejavnosti, zbiranje 

materialov, saj se tako počutijo bolj vključeni v skupino. Še posebej pomembno pa je, pravijo 

starši, da so vključeni v pripravo individualiziranega programa in da imajo možnost povedati 

kaj o otroku, njegovih interesih, lastnosti ter da lahko postavljajo cilje in jim skupaj z 

vzgojiteljico sledijo, tako kot sodelovanje opisuje M2: »Mamo vsako leto, kaj bomo počel, pa 

pol na koncu, kaj smo počel, so počel, pa kaj so dosegli ane. Tko da ja, z vsem sem 

seznanjena pravzaprov. Ja, vsak let mamo, no do zdej smo mel, sestank, pač govorilne al kaj, 

in pove, ja to smo hotli doseč, to smo, to nismo, to je delno, to bomo še delal, da bo usvojil.« 

Ule (2010) opozarja, da dela ne smemo preverjati s starši samo na roditeljskih sestankih na 

začetku in koncu leta, ampak kontinuirano čez celo leto, četudi ob kratkih pogovorih ob 

prihodu in odhodu otroka iz vrtca. Starši poročajo o dobrem sodelovanju, kamor prištevajo 

izmenjajo informacij glede metod, usklajeno metodiko ter skupno delovanje v dobro otroka. 

M3 pove: »Mal smo si izmenjaval izkušne pa tko. Slikce sm pa js prnesla. Neki so pa same, 

kar so one mele vrtcu, a ne, une zadeve.«   

 

Manj pozitivnih izkušenj z vključenostjo v pripravo individualiziranega programa omenjajo 

starši, katerih otroci so dobivali dodatno strokovno pomoč od izvajalcev v vrtcih in šolah. 

Starši sicer pravijo, da so jih strokovni delavci vključili v pripravo in evalvacijo, a to 

prepogosto poteka tako, kot opiše M5: »Oni so nardil, vprašal, če se strinjava, če bi kej 

dodala, spremenila. Mela sva možnost. Predn smo ga dobil v podpis, sva ga pregledala oba.« 

Starši torej imajo možnost vplivati na vsebino programa, ki mu lahko sledijo tudi doma. M4 

izpostavi, da je dobro, da se v ciljih, temah in metodah starši in strokovni delavci 

dopolnjujejo: »Sej ubistvu približno se mi zdi, da cilji so bli vedno isti, ker T je manjkala 

komunikacija, socialni stik, to vedno ne, gibalno niti ni blo tok težav, mogoče kakšna 

finomotorika, grafomotorika, am. Ne vem, k so se kolo učil, smo mel kšno debato na to temo. 

Ampak vedno smo mel bl isto, spodbujanje govora pa socialne interakcije. Ampak to smo vedl 

že od prvega dneva. In pol tud smo se pogovarjal, kaj je dosegu, kaj še mu manka, pa da 

gremo v to smer naprej. Tko da to smo se pogovarjal, je pa res, da to na dveh, treh 
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sestankih.« A obstajajo tudi starši, ki ga dobijo samo v podpis, kot pri O3: »Se preleti pol, če 

ima kšna pripomba kdu, lahko pove, ne.« Pomembno je, da izvajalci dodatne strokovne 

pomoči ne komunicirajo s starši samo na treh sestankih. Starši si želijo več in pogostejše 

informacije o otroku, napredku, potrebah, primanjkljajih. M7 si želi več povratnih informacij, 

za katere ne bi v šoli ves čas prosila, saj bi tako lažje načrtovala domače delo: »A lahko, 

prosim, dobim feedback, a lahko prosim, kaj delate, kaj …«. Povratna informacija pomaga 

staršem, da lahko skupaj s strokovnimi delavci iščejo rešitve morebitnih problemov in le-te 

rešujejo sproti, kot pri M6: »Dobro je, da lahko z njima rešujeva, rešujemo probleme sproti, 

ane. Nekako, sodelujemo zgledno.« Jurišić (2008) pravi, da je prva naloga strokovnjakov ob 

srečanju s starši ta, da preverijo, kaj od njih pričakujejo in kako želijo sodelovati, potem pa to 

upoštevati. Najpomembnejše je sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa, ki ga 

mora vzgojnoizobraževalna ustanova izdati največ trideset dni po prejemu odločbe o 

usmerjanju (ZUOPP-1, 36. člen). Starši so tisti, ki otroka najbolje poznajo in lahko iz izkušenj 

povedo, kako ta funkcionira, katera znanja je že osvojil, kje je samostojen in kje še potrebuje 

pomoč ter kateri so njegovi glavni interesi ter močna področja. Cilje je potrebno prilagajati 

otrokovim potrebam, zato to niso samo tisti cilji, ki so ostali nedoseženi iz preteklega 

šolskega leta (Jurišić, 2008).  

 

Sodelovanje niso samo dva ali trije sestanki, pač pa je sodelovanje vsakodnevno. Potrebno je 

usklajevanje, pogovor, izmenjava pomembnih informacij, napredka, opozarjanje na 

pomembne mejnike. Sodelovanje je tudi obveščanje o dejavnostih, predstavitev izdelkov 

otroka, celo slikovni ali video prikaz otroka med aktivnostmi (Ule, 2010). Vključenost v 

pripravo in evalvacijo individualiziranega programa oziroma možnost podati kritiko na že 

zapisan program je skoraj edina oblika sodelovanja staršev z izvajalci dodatne strokovne 

pomoči. Med letom starši komunicirajo z njimi preko telefona, na hodnikih šol in vrtcev ali 

preko elektronske pošte. Starši tudi redko poročajo o tem, da bi jim svetovali glede metodike. 

Nekaj staršev je omenjalo dogovor glede domačega dela, kjer večina izvajalcev dodatne 

strokovne pomoči ali vzgojiteljica razvojnega oddelka staršem predlaga, da z otrokom doma 

ne izvajajo preveč didaktičnih vaj, pač pa doma spodbujajo razvoj igre in samostojnosti, kot 

opisujeta M4: »Prej smo ga lahko popoldne bolj obremenjeval, ker je on v vrtcu, ni imel tok 

koncentracije, ni blo tok zahtevn, zdej v šoli se mora pa več koncentrirat in smo se tud 

dogovoril z logopedinjo in tud v šoli, da ga skušamo zdej popoldne bolj preko igre pripeljat 

do nekih novih spoznanj in veščin.« M2: »Drgač ne, to je biu tud en od nasvetov, k sm rekla 

joj pa noče nč risat, pa noče nč barvat, nč takih stvari ne mara neki počet. Pa mi je ta rekla 

specialna pedagoginja, kua se to js z njim doma, brezveze, pejte z njim na igrišče, vn ga pelte, 

to itak v vrtcu delajo. Če mu bo všeč mu bo, če pa ne, pa ne.« Taki predlogi starše 

razbremenijo.  

 

Večina otrok od staršev iz vzorca obiskuje osnovno šolo v posebnem programu ali 

prilagojenem programu. Samo en otrok obiskuje redno osnovno šolo. Starši se tako srečujejo 

tudi z učitelji in izvajalci posebnega programa vzgoje in izobraževanja, ki imajo podobne 

naloge kot vzgojiteljice, le da se od njih pričakuje več usposobljenosti, znanja, drugačne 

metode, zanimanje za izobraževanja. Starši še posebej veliko podpore in pomoči potrebujejo 

ob prehodih otrok iz vrtca v osnovno šolo, saj gre za menjavo okolja, nove navade, rutino. 

Tudi Hecimovic, Powell in Christiansen (1999) med eno pomembnejših podpor štejejo 

podporo za prihodnost, v katero sodi tudi priprava na prehod v šolo. Dobro je, da imajo starši 

in otrok priložnost, da se že pred vstopom srečajo s pomembnimi osebami v šoli, da drug 

drugega spoznajo ter se pogovorijo o značilnostih otroka ter o pričakovanjih. Takšno izkušnjo 

opisuje M4: »Šli smo na en sestanek predn smo šli v šolo, da smo se spoznal z njegovimi 

učitelji, z učitelco, razredničarko, s specialno pedagoginjo pa z učiteljem telovadbe. To so 
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glavne osebe. Potem smo pa prvi šolski dan, js sm bla z njim v razredu cel dan, zravn sedela, 

drugi otroci kaj je zdej ta mami od T zravn, ampak zato, da bi se lažji navadu vseh, potem bo 

že samostojen. Sicer smo ga prvi mesec pršli že zgodi iskat, že pred kosilom, pa pol po kosilu, 

tko da smo postopoma pršli do tega, da je on sposobn bit do maksimalno štiri ure. Ampak on 

zdej že šolo zlo dobr pozna, pozna osebje zlo dobr, tud druge in ni, ni panike, sploh ni 

panike.« Starši v vzorcu so različno zadovoljni z učitelji tako v rednih kot posebnih oddelkih. 

M7 izraža nezadovoljstvo z učitelji v redni osnovni šoli, za katere meni, da nimajo ustreznega 

znanja, da bi lahko v oddelek vključili tudi otroka s posebnimi potrebami, zato reševanje 

problemov prenesejo na starše in jih pustijo, da le-te rešujejo sami in pravi: »Je blo grozno 

obdobje drugi razred, k so me skos klical v šolo. Js sm mela sestanek v službi, ne vem kaj, 

telefon, J je eni verižco strgala, prosm če pridete zdej tle, ne vem kaj dela.« Takšno delovanje 

je v nasprotju z idejo inkluzije, saj si učitelj ne prizadeva za oblikovanje delovnega odnosa, 

znotraj katerega rešitev soustvarjajo vsi udeleženci (Grah, 2010). Tudi od učiteljev starši ne 

dobijo veliko pomoči, predlogov za delo ali informacij, zato M1 ugotavlja: »Pri slednjih je 

prisoten občutek, da midva bolj pomagava njim in jih informirava, kot pa oni naju.«   

 

Posebno področje je Aspergerjev sindrom, ki ga diagnosticirajo zelo pozno, Attwood (2007) 

celo pravi, da obstaja veliko oseb, ki jih nikoli ne diagnosticirajo in torej ne dobijo primerne 

pomoči. Problem je, da gre za govorno dobro razvite otroke, prav tako se ne kažejo izrazitejše 

težave na področju učenja in pomnjenja. To pa je velikokrat edino, kar v vzgoji in 

izobraževanju šteje, zato se spregleda socialno izolacijo, nezmožnost empatije ter neprimerno 

izražanje čustev. Tako pogosto šele učitelji ali strokovni delavci šole starše opozorijo, da je 

njihov otrok drugačen, da se distancira od drugih, prihaja v konflikte (prav tam). Dobro je, če 

strokovni delavci znajo takšnemu vedenju pripisati pravi vzrok, tj. MAS in ne iščejo drugih 

razlogov, na primer, da je otrok razvajen, da to dela nalašč. Starša v vzorcu poročata, da se 

učitelji niso odzivali na otrokove drugačne potrebe, da vedenju niso posvečali pozornosti, šele 

ko je prišlo do incidenta, so vključili starše in jim predali svoja opažanja. M6 tako: »Poklicali 

so nas v šolo in povedali med drugim tudi, da je N med odmori stalno pred razredom, v 

katerem je učitelj, zato da ima mir pred drugimi učenci, niso pa imeli ideje, kaj z njim delati, 

kako ga vključit nazaj in nihče ga ni vprašal, zakaj se je izločil, zakaj želi mir.« Učitelji tako 

na starše prenesejo informacije, ki so lahko za starše boleče, nanje prenesejo odgovornost za 

reševaje in jih v situaciji pustijo same.  

 

Največkrat starši o otrokovi posebni potrebi izvedo od strokovnih delavcev v vzgoji in 

izobraževanju, ki znotraj skupine otrok lahko hitro opazijo odstopanja (Kesič Dimic, 2010). V 

tej fazi so starši v vzorcu od strokovnih delavcev dobili začetne usmeritve in nekaj gradiva, 

kot denimo pri M5: »Mene je usmerla mal. Povedala mi je mal, neki gradiva mi je ona dala, 

povedala mi je, kam naprej. Začetk je biu, začetk je biu, takrat, ker takrt nisva vedla sploh kaj 

sama s sabo delat.« Starši potrebujejo tolažbo, informacije glede postopka usmerjanja ter 

spodbudo za sprožitev postopka. M6: »Potem so naju tudi v šoli spodbudili, da izpolniva 

obrazec za usmerjanje. Ampak izpolnila sva ga sama, ni nama pomagal nihče. So pa v šoli 

predlagali usmeritev in zdelo se jim je pomembno, da N dobi pomoč.« Nekaterim staršem je 

vodstvo šole  predstavilo možnosti, ki jih ustanova ponuja, med katerimi so lahko potem 

izbirali sami, kot pravi M2: »Pol sm šla do ravnatlce, pa da mi je predstavla pol te možnosti, 

da sm se lahko odločila.«   

 

V času pridobivanja odločbe o usmerjanju se starši srečajo z različnimi strokovnimi delavci s 

področja zdravstva, sociale, vzgoje in izobraževanja, odvisno od tega, katere izvide 

potrebujejo, kdo otroka obravnava v Ambulanti za avtizem, kam vse jih drugi delavci 

napotijo in kdo sestavlja komisijo za usmerjanje. Starši izražajo negativne občutke glede 
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zaposlenih v ambulanti za avtizem, od katerih niso dobili nobene ponudbe, če odštejemo 

napotitve k drugim specialistom. Za otroka se ne zanimajo, ne kažejo želje, da bi ga spoznali, 

da bi videli, kako funkcionira na dolgi rok, dovolj jim je, ko vidijo nekaj znakov MAS ali ko 

jih prepoznajo iz pripovedi staršev, tako M6: »Am, nimam vtisa, da so naju vključevali v 

obravnavo, razen, da sva morala izpolnjevati neke vprašalnike, postavljali so nama tudi 

vprašanja o N, da bi pridobili čim več informacij.« Sodelovanje je torej namenjeno zgolj 

temu, da bi se njihovo delo hitro končalo, konča pa se, ko postavijo diagnozo, zato O5 

zaključi kritično: »Zato tud ambulanta za avtizm al kua je, tud če jo ne bi blo. Midva sva ke 

nosila fascikle, preberte si, uni pojma nimajo, oni znajo sam to tm, da staršem, ki so v 

zanikanju rečejo, da je avtist. In to je to.« Starši so najbolj razočarani, da strokovnjaki ne 

pokažejo zanimanja niti v primeru, ko zberejo informacije, izsledke raziskav, poročila o 

učinkovitih metodah, kar se razbere iz naslednjega pogovora:  

 

»O5: Ja, pol so pa zavijal z očmi tm ja. Ja, ja, bomo mi to prebral ja. Ane, midva sva 

nosila v ambulanto za avtizem gradivo, da naj si preberejo kej o temu. 

M5: Kaj deluje že kej po svetu, k mi smo, še zmer smo res. 

O5: To smo prov tko, ne da sm js napisu, ampak doktor ta pa ta z univerze te pa te. 

M5: Raziskave orng narjene. 

O5: Kako pa kej, metode dela, ne, dej naprej potali mal staršem. 

M5: Tud za ta neurofeedback, to pa ne, to je kr neki, brezveze. Ni ne, res ni.«. 

 

Tudi z zdravniki v splošnih in specialističnih ambulantah starši nimajo dobrih izkušenj. 

Svojo O5 opiše tako: »Bejž vn iz moje ordinacije, idiot. Povej mi, da vem, kje sm, ne mi dajat 

tm upanja. Midva se še pogovarjava, k tm piše da morš las pa vzorc blata v tujino pošiljat, pa 

ne vem, kok dnarja stane, k pr ns tega ne delajo. Vsa vesela iz kliničnga centra, lej, uni 

nimajo pojma, lej, kok smo se tle fajn z dohtarjem zmenl, vse bojo testiral zdej. Super, v avto 

se usedl, odpelal. Dokler pol ne ugotoviš, da čist brezveze sploh govori, brezveze sploh karkol 

delaš. Sistem je. Ne bom zdej teh besed uporablou, ampak, katastrofa. Katastrofa.« Pri 

zdravnikih starši sicer dobijo možnost opravljanja različnih raziskav, a poročajo o 

nezainteresiranosti delavcev ter nekoristnostnih raziskavah, namesto katerih bi lahko otrokom 

zagotovili več brezplačnih terapij, M2 jih nekaj našteje: »Take stvari naj delajo, k dejansko 

otroka kej naučijo. Al pa kakšne razstrupljevalne, kakšna alternative, ne pa sam to, da mu 

slikajo glavo, okej ni nč, EKG posnamejo, normaln, genetiko čekirajo, normalna.« V 

ambulantah se starši prej kot s podporo srečajo z zavračanjem svojih metod, srečajo se s 

posmehom in z odklonom do alternativ, ki se jih poslužujejo v upanju, da bodo izboljšali 

otrokovo stanje. M1 pripoveduje: »In ko sva dostavila zdravstveno dokumentacijo iz tujine in 

se je naša strokovnjakinja obnašala, kot da je dokumentacija 'kužna', sva vedela, da sva 

prepuščena sama sebi.« Gre za medicinsko delovanje, ki se ne ozira na okoljske, sistemske in 

družbene dejavnike, v ospredje pa so postavljeni rezultati testov, preverjanje simptomatskih 

oziroma vedenjskih slik. V ospredju je motnja in ne oseba, nova paradigma, ki jo zagovarja 

tudi socialna pedagogika, pa zahteva, da v ospredje stopita uporabnik in njegovo okolje, tj. 

otrok in starši, ki morajo biti spoznani kot enakopravni akterji (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2006b). Dokler bodo starši iz ambulant odhajali z občutkom osamljenosti in nezaupanja v 

zdravstveni sistem, dokler bodo strokovni delavci otroke samo ocenjevali in testirali, ne da bi 

z njimi želeli vzpostaviti stik, dokler se ne bodo začeli zanimati za vsakega posameznika, za 

novo, drugačno metodiko in terapije, da bi znali svetovati, do tedaj bo v ospredju medicinski 

diskurz, do katerega je, sploh O5, zelo kritičen: »Ker če bi računal na slovensko zdravstvo al 

pa na slovensko stroko, bi se on še vedno vrtel na mestu, gledu u zrk in gledu luč pa jo pržigu 

pa ugašu. Ker je … totalno sm razočaran nad komplet sistemom v Sloveniji. Pa sm ful velik 

zagovornik sistema bil, dokler nism se v njemu znajdu. Katastrofa. Kvazi strokovnjaki, 
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neizobraženi čepijo na položajih ne delajo nič. To je vse, kar lohk rečem.« Največ pozitivnih 

izkušenj imajo starši s pediatri v zdravstvenih domovih, ki so pomagali z nasveti glede 

brezglutenske diete, ki se je izkazala kot zelo učinkovita, z opozorilom na nenavadne znake in 

razvoj otroka ter napotitvijo k specialistom za MAS. Starši o zdravnikih pravijo, da sicer 

vidijo, da imajo znanje, a je preveč teoretično, ne poznajo pa prakse kot take, situacij, 

odstopanj od teorije, metod, tehnik, zato nasvetov z njihove strani ni. O6 meni: »Delajo v 

svojih zmožnostih in svetujejo kako delati, na kaj moramo biti pozorni, kaj naj si prebereva in 

kje naj se izobražujeva. Jah, ni pa bilo nekih konkretnih napotkov, ne vedo veliko o tem.«  

 

Potem imamo tukaj še tiste strokovne delavce, ki so jih starši v vzorcu naštevali, kot tiste, ki 

so zanje najpomembnejši in od katerih so dobili največ ponudb, nasvetov, podpore in pomoči. 

Vsem je skupno to, da sprejemajo starše in otroka ter njihovo drugačnost, zavzemajo se za 

otroka in njegov napredek ter sami raziskujejo področje MAS ter se izobražujejo kot M3: 

»Ona ns je v ta PECS upelala, ma tud licenco, pa sama se še tud dodatno izobražuje.« To so 

tisti, ki staršem pomagajo pri učenju in odkrivanju metod in tehnik dela, kot pri M2: »Ona je v 

teh naših krogih staršev precej znana, k ma že te masaže po Mascutovi pa te nauči in pol tist 

doma vsak dan. No, pa ona mi je dajala nasvete.« Večinoma vzdržujejo kontakte s starši in z 

odprto komunicirajo ter jih spodbujajo k skupnemu oblikovanju rešitev in dogovorov, kot 

pravi M4: »Smo se tud dogovoril z logopedinjo in tud v šoli, da ga skušamo zdej popoldne 

bolj preko igre pripeljat do nekih novih spoznanj in veščin.« Müller (2006) strokovnjake, ki 

jih zanima več področij in so pripravljeni storiti kaj več kot le nujno potrebno ter se posvetijo 

vsakemu uporabniku, imenuje vodniki. Takega strokovnjaka ne zanimajo le diagnoze, ampak 

v tem primeru otrok z MAS in njegovi starši, njihove potrebe, želje, pričakovanja. Staršem in 

otroku dovolijo vključevanje v oblikovanje ciljev ter se pri ponudbi pomoči ne omejijo samo 

na eno področje, na primer razvoj govora, pač pa jih zanima človek kot celota in njegov 

napredek. Starši v vzorcu so pogosto naštevali samo enega ali dva strokovna delavca s takimi 

značilnostmi, med katerimi so vzgojiteljica rednega oddelka vrtca, vzgojiteljica razvojnega 

oddelka, logopedinje, izvajalci terapij in strokovni delavci iz tujine. 

 

V Sloveniji je zelo šibka ponudba nevladnih organizacij tako s področja socialnega varstva 

kot tudi na področjih kulture, umetnosti, rekreacije in športa, kar Kolarič (1994) pokaže v 

svoji raziskavi. Starši poročajo o organizaciji izobraževanj, predavanj in delavnic s strani 

organizacij, ki so ustanovljene za pomoč osebam z MAS in njihovim bližnjim, a so le-ta 

večinoma plačljiva in zato predstavljajo dodatno finančno breme, kot pojasni M5: »Tle v 

Sloveniji. Tazadn je bil ful fajn, čaki kdo je že tist organizirou, mislm da je ta Zveza za 

avtizem, jih ful organizirajo teh stvari. Tale psihologinja nm je tud povedala, ona tud pove za 

kšne take. Bli smo na Bledu, na Bledu sm bla, k so bli teli Do-re-mi, tko, ful je blo dobr. Tko. 

Vse pa stane.« Poleg tega so izobraževanja pogosto takšna, da starši na njih ne izvedo nič 

novega in so kot pravi M4: »Za starše, k niso v stiku z internetom, k ne znajo poiskat 

informacij, k se prvič srečajo s tem, k še nč ne vejo, za njih je to super. Za tiste k pa sami velik 

poiščemo, je pa to …« Starši so kritični tudi do terminov, ki so neprilagojeni življenjskemu 

stilu staršev kot M7: »Mislm, vem, da je mela Macedonijeva, je mela ene module ob petkih 

neki, neka predavanja v dopoldanskem času, ja super no, blo je tko ene pet petkov, ja super, a 

res js lahko vzamem kr pet petkov dopusta. Res tko, neprijazno in neživljenjsko.« Kot eno 

izmed dobrih strani predavanj vidijo to, da se tam srečaš s starši, ki imajo podobne izkušnje, s 

katerimi lahko izmenjaš ideje, znanja in informacije. Nekaj staršev je omenilo tudi projekt 

»Zora«, prek katerega so jim bila izobraževanja in tudi terapije otrok zagotovljene brezplačno. 

Ta projekt se je že zaključil, organizacija pa, kot pove O3, izvaja samo še preglede, ki jim jih 

krije država: »Zdej je pa vse preglede, kukr zdravstvo plača jih nardi, sej smo bli zdej, kuk 

nazaj? En mesc? /…/ Izvidi bodo čez tri mesce. Ampak zdej je pa rekla. Ka je rekla, da se 
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drug let vidmo al kdaj.« Tudi interesnih dejavnosti je za otroke s posebnimi potrebami na 

voljo zelo malo, marsikateri klub jih ne sprejme ali pa jih sprejme pod pogojem, da starši 

doplačajo spremljevalca ali da se z njimi aktivnost izvaja individualno, torej ločeno od 

vrstnikov. Takšne ponudne staršem niso všeč, saj bi radi, da se otrok vključuje med vrstnike, 

se od njih uči, jih posnema in je vključen v skupino. Poučevanje z vrstniki spodbuja tudi 

Jurišić (2016) in pravi, da gre za eno, z dokazi bolj potrjeno intervencijo, kjer je pomemben 

vrstnik kot model, učitelj, podpornik, ali pa je pomembna socialna mreža in vključenost med 

ostale.  

 

Slika 4.13 Prikaz ključnih tem kategorije Ne-zainteresiranost strokovnih delavcev za 

sodelovanje s starši  

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 4: STROKOVNI DELAVCI DRUG MIMO DRUGEGA  

 

Da bi bila obravnava otrok z MAS in tudi drugih otrok s posebnimi potrebami ter pomoč 

njihovim staršem kakovostna in uporabna, je nujno, da strokovnjaki, s katerimi se v procesu 

usmerjanja in obravnave srečajo, med seboj sodelujejo. Le tako je mogoče zagotoviti celotno 

zgodnjo obravnavo. Interdisciplinarno in timsko delo sta pomembni načeli zgodnje 

obravnave. Dejstvo je, da strokovni delavci, ki delajo s starši in z otroki, prihajajo iz različnih 

panog, imajo različna znanja, zato je še toliko bolj pomembno, da si med procesom stalno 

izmenjujejo informacije in usklajujejo svoje delo (Globačnik, 2012). Interdisciplinarnost je 

eno izmed ključnih načel vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki predvideva 

sodelovanje vseh vključenih strokovnih delavcev, staršev in otroka, z namenom delovanja v 

otrokovo največjo korist ter z namenom zagotoviti delavcem vzgoje in izobraževanja večjo 
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Starši v vzorcu so bili kritični do timskega dela in povezovanja različnih strokovnjakov. 

Poročali so, da se med seboj ne povezujejo, kot denimo M2: »Vsak je drugje, povsod 

razpršeni pa vsak o drugem nimajo pojma, niso povezani. K logoped ne ve, kaj počne un za 

senzorno pa tko naprej.« Ne kažejo želje, da bi med seboj komunicirali, zato nobeden izmed 

njih nima celotne slike o otroku in njegovem funkcioniranju. M1 pravi: »Razen učiteljev in 

strokovnjakov v šoli nisva opazila nobenega timskega dela oziroma sodelovanja različnih 

strokovnih služb. Medsebojno sodelovanje strokovnjakov in povezovanje je bistvenega 

pomena, ker edino tako dobijo vsi celovito sliko o otroku, a tega na žalost prav dosti ni.« 

Največ želje po sodelovanju in timskem delu kažejo delavci znotraj vzgojnoizobraževalnih 

ustanov, ki se srečujejo na sestankih, si izmenjujejo informacije, novosti, opažanja, drug 

drugega poučujejo glede metod dela, kot je opazila M4: »Mislm, ble so prpravlene, tud hodile 

so na izobraževanja al pa z logopedinjo so mele sestank, da so se pogovarjale med sabo, kako 

logopedinja vidi, tud strategije, kao rešvat probleme. Ta pripravlenost je, se mi pa zdi, da 

vseen ne zmorejo tega nardit tko, da bi pa otrok napredval kokr bi lohk. Tko.« Prav ti so tisti, 

ki v svoj tim povabijo tudi starše, saj se zavedajo, da imajo oni največ izkušenj za delo z 

otroki z MAS. Na nivoju celotnega sistema si starši želijo več interesa strokovnih delavcev za 

sodelovanja in povezovanje, ter več poudarka na zgodnji obravnavi, katere glavni element je 

za M6 prav povezovanje strokovnih delavcev: »Morali bi že v vrtcu spremljati otroke in 

napisati mnenje o njih, ane. Ko grejo v šolo, bi morali učitelji vedet, kaj se je z otrokom 

dogajalo v vrtcu in katera so njegova šibka ali močna področja. Več te preventive, zgodnje 

obravnave in povezovanja.«.  

 

Najpomembneje se zdi večini staršev sodelovanje vzgojiteljic in učiteljic rednih oddelkov z 

izvajalci dodatne strokovne pomoči, ki so lahko specialni pedagogi, socialni pedagogi ali 

logopedi. Med njimi se izmenjujejo informacije glede oblik in metod dela, informacije o 

otrokovem funkcioniranju in napredkih, pomembno pa je tudi, da izvajalec dodatne strokovne 

pomoči preverja, v kakšni meri učitelji upoštevajo individualiziran program. Za nadaljnje 

izobraževanje svojega otroka O5 napoveduje: »Bomo to kr orng zapregl, ker to pomen, da se 

mora DSP učitelj ment z učitelji, da se držijo IP-ja, ker to bojo delal, ker če ne ...« Staršem se 

zdi pomembno, da strokovni delavci komunicirajo z vodstvom, diskutirajo glede potreb otrok 

in možnostih razvoja in vpeljave novih metod in pripomočkov. M4 pove: »Js sm recimo zdej 

slišala, vrtec ima prou neko posebno igralnico, senzorno sobo. Sicer smo mi takrat, preko 

pogovorov pršli do tega, da je senzorika res pomembna in T je takrat, so dobil neka sredstva, 

da so mu omogočl nek šotor, k se ga zatemni pa k ma notr neke specialne efekte za pomoč, a 

ne, ma različne senzorne dražljaje. In me veseli, a ne, da je šou vrtec naprej, pa da so tud 

ugotovil zdej, da to rabjo in da so to nardil.« Timsko delo je pomembno, ker ga starši 

doživljajo kot olajšanje in razbremenitev in so zadovoljni, ko strokovnjaki sodelujejo in 

komunicirajo, oni sami pa niso več prenašalci in zbiralci informacij. Prav tako je lahko 

predlog intervencije, ki je plod diskusije več strokovnih delavcev za starše večja spodbuda kot 

če pri vsakemu dobivajo druge predloge za obravnavo. Starše tak pristop obvaruje 

preobremenjenosti, ki jo povzroči domače izvajanje terapij in metod ali prevažanje otroka z 

ene terapije na drugo. Pomembno je, da so starši o vsem obveščeni in da sodelujejo v 

načrtovanju in pripravi intervencij za svojega otroka. V timu več strokovnjakov je tudi več 

informacij, do katerih starši lažje in hitreje dostopajo (Novljan, 2004).  
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Slika 4.14 Prikaz ključnih tem kategorije Strokovni delavci drug mimo drugega 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 5: POMANJKANJE SISTEMSKE PODPORE  

 

Večina težav, s katerimi se srečujejo starši otrok z MAS, izhaja iz nepoznavanja MAS v 

družbi in tudi med strokovnimi delavci. V Sloveniji so otroci z avtističnimi motnjami kot 

otroci s posebnimi potrebami priznani šele od leta 2011, ko se je začela tudi obravnava 

prilagojena potrebam teh otrok (ZUOPP-1, 2. člen). Razvijati so se začele tudi organizacije, ki 

naj bi zaposlovale kader, specializiran za delo z osebami z MAS, a po pripovedih staršev 

lahko vidimo, da so tudi tam zaposleni ljudje, ki ne vedo veliko, ne poznajo metod in se ne 

trudijo širiti svojega znanja. Zaradi nepoznavanja zgodnjih znakov je otežena zgodnja 

obravnava otrok, sploh v primeru, da gre za Aspergerjev sindrom, opisuje O6: »Asperger in ta 

visoka funkcionalnost sta tud razlog zakaj so motnjo odkril tako pozno, čerpov so znaki 

prisotni že od majhnega.« Starši si želijo, da bi vodilni v ustanovah svojim zaposlenim 

omogočili več izobraževanja, preko katerih bi se seznanili z MAS, njenimi značilnostmi, 

možnimi oblikami dela in krivde ne pripisujejo zaposlenim oziroma kot pravi O5: »Ne 

pričakujem, da se bo šla vzgojitelca izobraževat za te stvari sama od sebe, takrt k dobi, če 

dobi, takrt nej gre na kakšno predavanje, seminar.« Težava pa niso samo strokovni delavci, 

ampak tudi javnost, ki ji MAS nihče ne predstavi, zato so starši pogosto zapisani kot tisti, ki 

ne znajo vzgajati, otroci pa kot razvajeni, kot pove M4: »Al pa načeloma nimajo nč proti pa 

razumejo, da so to neke motnje, vidjo jih sam kot tiste k razgrajajo, k so čist neprilagojeni, k 

je vedno težava z njimi, k  vedno se tepejo, vedno delajo težave, am, al pa so nevzgojeni, kokr 

da so oni krivi al pa jih starši ne znamo vzgajat, ne pa da je to neki, kar oni si sploh ne morjo 

pomagat.« Starši so mnenja, da so prav nepoznavanje MAS, posploševanje iz primera na 

primer in stereotipne predstave o osebah z MAS tiste, ki prispevajo k veliki težnji k 

segregacij. O4 pravi: »Na vsak način  je blo tko napeljano, k da bi mogu v razvojni oddelk in 

če mal bereš potem tud tujino, tko k tud Skandnavci razmišlajo, oni jih probajo vključt, 

integrirat v običajno družbo. S tem ti omogočaš, da se normalno razvija, da dobi vzorce 

navadne, tko kt njegovi vrstniki.« Po informacije in rešitve se starši, ki želijo pomagati otroku, 

zagotoviti napredek in samostojnost v prihodnosti, odpravijo tudi v tujino, ker kot pravi M1: 

»Pri nas ne dobiš nič na napotnico, tudi tisto kar obljubijo ne, torej ne preostane nič drugega 

kot tujina, dokler se, po domače povedano, ne spufaš in ne zakreditiraš do vrh glave.«  
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Zgodnjo obravnavo in odkrivanje ter razširjeno znanje o podpori in pomoči otrokom z MAS 

in njihovim staršem, preprečuje tudi slabo oblikovan oziroma družbenim spremembam 

neprilagojen izobraževalni sistem (Globačnik, 2012). Starši v vzorcu so kritični do sistema, 

sploh vzgojiteljic, ki se prve srečajo z otroki s posebnimi potrebami, ne izobrazi v smeri 

prepoznavanja odklonov, podpore in pomoči v času usmerjanja, v pisanju poročil, ki so skoraj 

vedno temeljni dokument pri zapisu odločbe o usmerjanju. O5 strne: »Ker imajo to neko 

varianto, da morjo to predat naprej, se čut obligirano, da napiše čim več in pol notr piše 

stvari, k sploh niso pomembne, ne. To, da ne zna štet do ne vem kuk, pa ne vem kua, kar za 

njegovo starost sploh ni.« Prav tako staršem ni všeč, da jim ne pokažejo novih metod dela ali 

jih spodbujajo k načrtovanju le-teh, ampak kot pravi M5: »Na nas prenašajo neke smernce, k 

že od deset let nazaj je taka razlika v informacijah, tok se že ve, tok je napredka, ampak še 

vedno učijo iste stvari neke in pol se ne premakne.« Starši se zavedajo stisk, zato želijo, da bi 

se država hitreje odzivala na naraščajočo populacijo otrok z MAS. Zavedajo se tudi povečanja 

celotne populacije otrok s posebnimi potrebami ter obremenjenost strokovnih delavcev v 

vzgoji in izobraževanju. Zaznavajo njihov trud, kot O1: »Strokovni delavci na šoli se 

izobražujejo, je pa tud treba razumeti, da na šoli, kjer je čez 200 otrok z različnimi posebnimi 

potrebami, je utopično pričakovati, da bi učitelji in strokovni delavci obvladali vse.« 

Ugotavljajo tudi, da je znanja za večje spremembe pri otroku premalo, kot ugotavlja O4: »Ta 

pripravlenost je, se mi pa zdi, da vseen ne zmorejo tega nardit tko, da bi pa otrok napredval 

kokr bi lohk. Tko.« Starše kot O7 moti tudi nestalnost strokovnih delavcev, sploh izvajalcev 

dodatne strokovne pomoči v vrtcu in šoli: »Pa bla je tud ful doug brez, zrd tega k je bla pa 

spet ena porodniška. /…/ Porodniške so tko, una je noseča in potem gre na bolniško in je oni 

potem ne morjo nadomestit dokler ni, dokler ne vejo, da je ne bo nazaj, da lohk razpis 

nardijo.« Nasploh jih moti pomanjkanje kadra, najbolj logopedov, kot pravi O3: »Drgač pa 

lej, tud logopeda, če bi ga hotli dobit, ga boš čakov pu lejta. Ker je, premal jih je.« M1 pa: 

»Naj poskrbijo, da bo na voljo dovolj strokovnjakov od logopedov dalje. Teh je res čisto 

premalo.«  

 

Na splošno starši poročajo o pomanjkljivi podpori s strani države, pomanjkanju brezplačnih 

terapij, terapij na napotnice. Ker otrok preko napotnic dobi veliko manj, kot bi potreboval, 

morajo starši iskati alternative, ki so plačljive, O5 izpriča: »Kar smo mi dal čez po redni poti z 

napotnicami, te stvari, kamor te pošilja sistem, sistem odpove. Vse kar lohk oziroma hočeš več 

nardit, moraš vse najdet sam pa plačat.« Veliko je odvisno od odločbe o usmerjanju. Kakršna 

pomoč otroku po njej pripada v vzgojno-izobraževalni ustanovi, četudi je to samo ena ura na 

teden, je ne more dobiti več izven ustanove, razen če za to plača. Starši pogrešajo kot O6: 

»Želim si, da bi se z aktualnimi problemi lahko na koga obrnil po pomoč. Včasih ne veš, ali si 

res reagiral prav, a ne, al bi lahko ravnal kako drugače. Mogoče bi rabil kdaj samo potrditev 

od strokovnjaka, a ne, to je v redu, to pa probajte narediti tako in tako.« Pogrešajo tudi 

spodbude strokovnih delavcev po oblikovanju timskih skupin, znotraj katerih bi lahko skupaj 

s strokovnjaki iskali rešitve, razvijali metode in z drugimi starši izmenjevali izkušnje. M4 si 

želi: »… da bi bla kakšna taka skupina staršev, k majo take podobne težave in da bi nekako se 

pogrupiral in bi rešval stvari skupi z upravo al pa z osebjem. Da bi blo pač več, kokr sam to, 

kar država omogoča, da bi omogočala drgačne oblike pomoči staršem.« M7 še posebej 

pogreša ponudbo za odrasle z MAS v slovenskem prostoru, skrb za zaposlovanje, kar v njej 

zbuja strah pred prihodnostjo, ker ne ve, kako se bo njen otrok znašel in kdo mu bo pomagal: 

»K ubistvu dojameš, da kaj bo pol. Zdej k sm js v oporo, kaj bo pol, kako bo ona samostojna, 

kje bo živela, a bo hodila kdaj v službo al ne bo, kdo jo bo preživlov, a morm js tok našarat, 

da bo mela rento. Mislm, kaj sploh narest. /…/ Tko, pa k nč ni urejeno, ubistvu kam sodjo, v 

katero kategorijo sodjo, k so odrasli. Kam. Kaj je to? A so invalidi, niso invalidi, kaj so to za 

eni ljudje? Mislm.« Ponudba je skoncentrirana v Ljubljano in je staršem, ki živijo dlje, 
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praktično nedostopna, kot pravi M6: »Verjetno se vse dogaja v Ljubljani, kamor malokrat 

prideva zaradi oddaljenosti«. Globačnik (2012) dostopnost in krajevno bližino šteje med 

načela zgodnje obravnave. Pravi, da je dolžnost države, da zagotovi ustrezne službe za 

obravnavo otrok tako na lokalni kot nacionalni ravni ter starše informira o možnostih. V 

»Smernicah za obravnavo oseb s spektroavtističnimi motnjami« (Macedoni – Lukšič idr., 

2009) vidimo, da so otroci z MAS obravnavani v okviru zdravstvenih domov v domačem 

kraju, v specialističnih in razvojnih ambulantah, ki se pokrivajo z območnimi enotami Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter v Pediatrični kliniki v Ljubljani. Komisije za 

usmerjanje, če se le da, otroka umestijo v vrtec ali šolo v domačem kraju. Potrebno bo razviti 

tudi več mobilnih strokovnih skupin, ki bi se lahko z otrokom in družino srečale v domačem 

okolju (Globačnik, 2012).  

 

Potem sta tu še dve med seboj povezani slabosti sistema, ki onemogočata učinkovito delo in 

obravnavo otrok. To sta dolge čakalne dobe in redka obravnava, sploh znotraj zdravstvene 

mreže in pri specialistih, kot so delovni terapevti in logopedi. Starši v začetni fazi, ko se otrok 

še usmerja, pridobivajo številne izvide in poročajo, da morajo nanje dolgo čakati, kot je 

pojasnil O5: »Vse traja. Leta minevajo, traja, traja. In če ne greš samoplačniško, mine tisto 

obdobje in nastop retardiranost in je konc pol, nimaš več kej nardit.« Dolgo čakajo tudi na 

strokovna mnenja, odločbe, preglede, obravnavo. V tem času so prepuščeni sami sebi, delati 

morajo z otrokom, sami raziskovati, iskati informacije in metode za delo. Če bi čakali sistem, 

pravi O5: »On bi še vedno se vrtel na mestu, gledu u zrk in gledu luč pa jo pržigu pa ugašu. 

Ker je … totalno sm razočaran nad komplet sistemom v Sloveniji.«. Pregledi pri strokovnih 

delavcih v ambulanti za avtizem so redki in kratki, delavci pa ne kažejo zanimanja za 

spremljanje otrokovega napredka. O7 o realnosti: »V sklopu tega potem so pač postavl 

diagnozo motnje avtističnega spektra, pa lažja motnja v duševnem razvoju. To je tkt dobila in 

od tkt naprej ima samo še te kontrole.« Starši pravijo, da je obravnav pri logopedih in 

delavnih terapevtih veliko premalo. Tudi M2 si želi več obravnav : »Tist enkrat na mesec k 

greš k logopedu, je čist premau, pa tud tok je,  kokr ti loh pač nud.« Starši si želijo več 

obravnave tudi drugje, M5 razmišlja: »Delovna terapija bi njemu ful nucala, ampak je ne 

dobiš, a ne.« Tudi ur, ki so namenjene dodatni strokovni pomoči, je premalo, da bi strokovni 

delavci lahko dosegli večje napredke in olajšali domače delo staršem. Starši so zadovoljni z 

delom izvajalcev in se zavedajo, da jim sistem nameni premalo ur, da bi lahko z otrokom 

naredili kaj več kot pri M4: »Am in sta ble obe zlo fajn, ne morm nč pokritizirat, js mislm, 

kolkr ur sta mele na voljo, da sta se zlo trudle.« 
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Slika 4.15 Prikaz ključnih tem kategorije Pomanjkanje sistemske podpore 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

RV4: Kako starši otrok z motnjami avtističnega spektra v izbranem vzorcu opisujejo 

izkušnjo in pomen neformalne podpore? 

 

Uranjek (1988) pravi, da je otrok z vseživljenjsko motnjo za starše šok, na katerega reagirajo 

z obupom in nemočjo. Do sedaj smo že pokazali, da starši otrok z MAS niso imeli veliko 

časa, da se s tem obupom in nemočjo soočijo, saj takoj na začetku ostanejo brez konkretne 

pomoči in prepuščeni sami sebi. To od njih zahteva takojšnjo aktivacijo (Pašić, 2005). A to ne 

pomeni, da se starši ne srečujejo z neprijetnimi čustvi in občutki ter da se lahko izognejo 

različnim obremenitvam, ki vodijo k izgorelosti. V nadaljevanju bom prikazala, kakšna čustva 

doživljajo starši ter kaj jih obremenjuje. Predstavila bom varovalne dejavnike, s katerimi 

uspejo to blažiti ter pokazala, kakšen pomen pri tem pripisujejo neformalni podpori.  

 

KATEGORIJA 1: SOOČANJE Z OTROKOVO DIAGNOZO IN STIGMA V OKOLJU  

 

Ko je bila otroku postavljena diagnoza MAS, so starši iz vzorca občutili neprijetna čustva, M2 

pravi: »Ni lušn ane. Jah, grozn ne. K veš, da to ni neki, kar bo lohk prebolel, da je to 

vseživljenska motnja. Jah, pa boriš se ane, za otroka, da bi bil čim boljš, pol pa probaš vse 

živo.« Najpogostejša čustva so žalost, jeza, groza, kot opisuje O5: »Ja, katastrofa, kako čš se 

počutt. Žalost, depresija, zapreš se vase in sam študiraš, al bo cel življenje al kua bo zdej z 

njim. A bo mel prjatle. A bo lohk živu samotojn lajf.« Ali kot M6: »Čutila sem neko vrsto 

olajšanja, saj sem slutila, da nekaj ni v redu z N, vendar so vsi v okolici govorili, da ja samo 

scrkljan.« Največjo stisko staršem predstavlja spoznanje, da gre za vseživljenjsko motnjo, saj 

se s to ugotovitvijo pojavi skrb za prihodnost otroka, kot pri M7: »Najhuj je to pol ubistvu k to 

nekak ugotoviš, kaj to je, okej sprejmeš, potem ugotoviš, da to sploh ni ena oblika, k bo skos 

ista, k se to skos spreminja, da je to vseživljenjsko, to je najhuj.« Pojavljajo se vprašanja in 

dvom glede samostojnosti, kot pri O2: »Ma ja, še zmer je ta dvom v teb. K ne veš.« M5 

pojasni dodatne skrbi okoli vključenosti v družbo vrstnikov: »Ja, sej ni težko svojga otroka 

sprejet, težko je k ne veš, če ga bodo drugi sprejel, a ne, pač zarad njega, kako bo. Kvaliteta 

življenja pač.« Dvomi, skrbi, nerazumevajoča okolica ter strah pred prihodnostjo so tisti, ki 

starše otrok z MAS najbolj bremenijo, pravi tudi Jurišić (1991). Stisko staršem povzroča tudi 

dejstvo, da morajo namesto otroka sprejemati pomembne odločitve, ki bodo začrtale njegovo 
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življenjsko pot. Odločati se morajo o programu vzgoje in izobraževanja, je bolje, da je otrok v 

rednem ali posebnem oddelku, kam ga vpisati k interesnim dejavnostim, če sploh. Poleg 

vsega tega se morajo soočati še z odzivi okolice, ki MAS ne pozna, otroke označuje kot 

razvajene in nemogoče. Velikokrat starši dobijo občutek, da ostali starši ne želijo, da bi bil 

njihov otrok vključen v redni oddelek med njihove otroke, kar poveča izolacijo in občutek 

izključenosti kot ga opiše M4: »Js sm dožvela tud to, da če je pa avtist ane, kokr je nš T v 

vrtcu, da potem imajo drugi otroci mn od vzgojitlce in pomočnice in je to zlo slabo za starše, 

kokr zdej se pa sam z vašim otrokom ukvarjajo, z našimi pa ne, kokr kr dejte ga v razvojni 

oddelk in to takoj. Mi ga nočmo, a ne, doskat je tko. To je večkat kokr pa to, saj razumemo, 

bomo pomagal.« Gray (1993) pravi, da se družba na otroka z MAS in njegove starše odziva 

izrazito stereotipno in negativno, saj MAS lahko spremljajo tudi moteča družbena vedenja, 

kot so izbruhi jeze, agresija, samouničevano vedenje. Neprijetnih občutkov pa ne povzroča 

samo okolica, ampak predvsem strokovni delavci, ki starše pustijo same z diagnozo in 

odločbo, ne zanima jih, ali starši potrebujejo podporo in pomoč. Zgodi se tudi, da sta diagnoza 

in odločba napačni oziroma se starši z njo ne strinjajo, v njej ne prepoznajo svojega otroka in 

kot pove M5: »Ja js sm jokala ful, zato k sm brala, tisto ni bil moj otrok, tist kar sm js brala 

ane, tm je bil res tko predstavlen. Hudo je blo, no.« 

 

Starši v vzorcu so poročali o visoki emocionalni obremenitvi in neprijetnih čustvih, ki jih 

največkrat izzovejo neodzivni, pasivni in neangažirani strokovni delavci, M1 slikovito: 

»Počutim se kot, da je to vloga v Don Kihotu, ki se bori z mlini na veter, ni več za naju. 

Vzame preveč energije, ki jo porabiva rajši za oba najina otroka.« Neprijetnosti sprožajo tudi 

napačna usmeritev ali obravnava in odvzemanje možnosti otroku, ker ima posebne potrebe ter 

negativni odzivi družbe, kot jih opisuje M6: »Ja, v družbi smo bili deležni neodobravanja 

zaradi vzgoje, saj je otrok kljub vsem previdnostnim ukrepom kdaj pa kdaj ravnal, se obnašal 

ali govoril stvari, ki v družbi pač niso sprejemljive in so čudne.«. Starši so še posebej 

prizadeti, če je zaradi otrokovih primanjkljajev do njih odklonilna družina, kot pri M7: 

»Ubistvu to je ful stresno, pa pol je stresno k se starši, k to morš staršem povedat, okolici 

povedat. To je grozn, to je grozn. Mislm, men je blo grozn, zato k so taki. K so grozni, res, 

moji, mislm, men je to tko, ubistvu js sm ful prizadeta in zagrenjena zrd tega. Ker njih je to 

sram. To je stigma in konc. Pa pač, ne vem.« Velik izziv predstavlja staršem otrok z MAS 

tudi odhod v javnost, sploh, če je gneča, zato se takšnim situacijam kdaj raje izognejo. M4 

opisuje izhod: »To je ubistvu bl naporno za tebe kot starša, a,ne, k morš vse to nekak zvozt.« 

Kuhar (2009) tak način prišteva med strategije upravljanja stigme, ki jo starši uporabijo, da ne 

bi tvegali negativnega odziva družbe na otrokovo vedenje, ki ga situacije sprožajo. Če potreba 

po skrivanju pride od drugih ljudi, gre za obliko diskriminacije. Stiska staršev se povečuje 

tudi zaradi slabe informiranosti, ker ni nikjer odgovorov na vprašanja in enoznačnih rešitev. 

Figelj (2006) pravi, da je že samo dejstvo, da ima tvoj otrok posebne potrebe, stresno, saj so 

bila porušena pričakovanja. Pogosto se meša s strahom, kaj bo z otrokom in njegovo 

prihodnostjo, kako bodo nanj vplivale odločitve staršev. Tudi M2 se sprašuje, ali so postopali 

prav: »Zdej pa ne vem, al bi sčasoma nivo razvoja al bi tok napredvov, da bi se lohka vključu, 

ne vem. Nikol ne bom zvedla.«   

 

Starši otrok z MAS se lahko spopadajo tudi s finančnimi težavami, saj večino svojega 

prihodka namenijo terapijam za izboljšanje otrokovega stanja. Lahko se znajdejo v dilemi, ali 

denar nameniti terapijam ali raje s celo družino oditi na izlet, potovanje. Naloga staršev je, da 

postavijo prioritete, strokovni delavci pa so jim lahko na voljo pri oblikovanju finančnega 

načrta (Hillman, Snyder in Neubrander, 2007). O veliki finančni obremenjenosti so poročali 

tudi starši v vzorcu. Pripovedovali so o tem, da od države prejmejo premalo finančne podpore, 

da je premalo stvari zagotovljenih preko napotnic, kot pri M4: »To nam pripada, je na 
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napotnici. To je pa tud edina stvar, k jo mamo na napotnco. Vse ostale stvari mamo 

samoplačniško, smo hodil samoplačniško.« Celo denarna nadomestila niso dovolj velika, da 

bi lahko pomagali otrokom do večjega napredka. Ker so starši brez denarja, morajo odlagati 

terapije na poznejše obdobje, kot pri M2: »Ampak, to je ful drago in smo pač mogl mal 

počakat.« In M5: »Preveč je pol vsega, finančno za naju. Tko da sva rekla zdejle na 

pozornosti bomo delal, k je tud največji problem, tko da sva se za to odločla, pol pa ...« S tem 

tvegajo, da bodo zamudili pravi čas. Starši se morajo odločati med terapijami ter brskati po 

internetu za informacijami in iskati dokaze o uspehih. Plačljiva so tudi izobraževanja in 

dodatne preiskave, z rezultati katerih bi starši otroku lahko omogočili kar potrebuje. O6 

razmišlja: »Od države prav dosti ne dobiš, bi si pa sam želel, da bi bilo več preiskav krvi, 

urina in las, kot v tujini, ker s tem lahko ugotovijo, katerih vitaminov in mineralov manjka 

otroku in ali ima česa preveč v telesu.« Večina staršev v vzorcu je bila pripravljena plačati 

vse, kar po raziskavah v tujini prinaša uspehe, saj si želijo poskusiti čim več stvari, ki bi lahko 

otroku pomagale. Samo starša M7 in O7 sta poročala o tem, da sta prednost pred terapijami 

postavila druženju na potovanjih: »Js mislm, da je bolš da gremo na dopust za to. Gre zlo 

rada.« Lerner-Beron (2007) pravi, da je tudi potovanje lahko dobra terapija za otroke z MAS, 

saj izboljšuje fizično počutje, omogoča sprostitev, razvijanje otrokovih interesov ter gradnjo 

pozitivnih odnosov z drugimi.  

 

Poleg finančne obremenitve se starši soočajo s časovno stisko, ki jo najpogosteje povzročajo 

vožnje od strokovnjaka do strokovnjaka. Vožnje na terapije vzamejo veliko časa, sploh 

staršem, ki so oddaljeni od večjih mestnih središč, kot M5: »Sej smo dvakrat na tedn smo v 

Ljubljani, trikrat včasih, treningi, terapije.« Tako staršem primanjkuje časa za domača 

opravila, predvsem pa zase. Časovno obremenitev staršem lahko predstavlja tudi otrokova 

potreba po rutini, kateri morajo prilagajati svoj vsakdan ter zahteve šole, da starši, kot pri M3, 

z otroki doma delajo domače naloge in ponavljajo snov: »Ja, muka ja. Bolš bi blo, če bi kej 

druzga z njim delal kokr še to.« Starši so kritični tudi do tega, da ne dobijo pomoči pri 

izpolnjevanju dokumentacij in obrazcev, saj jim neznanje in neinformiranost podaljšujeta čas 

izpolnjevanja in pridobivanja pravic. Povezano s pravicami in z zakonodajo M2 dodaja še čas, 

ki ga porabijo: » Se morš pa sam poglablat v te člene, pa te stvari. Pa se mi ne lub. Mam že 

tko dost dela.«  

 

Zaradi vsega tega je jasno, da pomoči ne potrebuje samo otrok z MAS, pač pa tudi njihovi 

starši, ki jim mora država ponuditi bolj kakovostno pomoč in podporo v obliki družinskih 

terapij, individualiziranih programov za celotno družino, informacije, organizacije skupin za 

starše s podobnimi izkušnjami in v obliki uporabnih izobraževanj glede metodike dela 

(Jurišić, 1991; Globačnik, 2012).  
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Slika 4.16 Prikaz ključnih tem kategorije Soočanje z otrokovo diagnozo in stigma v okolju 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 2: STARŠI – STROKOVNJAKI NA DOMU 

 

Starši otrok z MAS se trudijo, da ne bi zamudili priložnosti, pravega časa za učenje, s katerim 

bi lahko svojega otroka pripeljali do želenega vedenja, napredka, samostojnosti, razumevanja 

in do spretnosti za lažje delovanje znotraj okolice (Kompan Erzar, 2015a). Zaradi tega, slabe 

ponudbe države in dragih storitev zasebnikov, si starši doma prizadevajo, da bi otroka doma 

naučili čim več in ga čim bolje pripravili na prihodnost.  

 

Dve bolj izraženi lastnosti staršev, vključenih v vzorec, sta gotovo samoiniciativnost in 

vztrajnost. Ob spoznanju, da ima otrok MAS, se večina staršev poglobi v literaturo, kot O6: 

»No, potem sva se zakopala, sva se zakopala v literaturo in brala knjige in priročnike, ki bi 

nama pomagali razumeti razmišljanja in počutje najinega otroka«. Berejo tuje raziskave kot 

Pri M5: »Ja, js sm se pa vrgla v raziskave takoj. Brt sto stvari, iskat, kje iskat, koga zdej 

vprašat. Kua zdej narest ne.« O3 poroča o naročanju knjig iz tujine, brskanju po internetu, 

berejo forume: »Dobr je vsaj tule zdej, k so vsaj razni forumi pa te skupine, da mal uprašaš, 

ne. Drgač pa ubistvu, sej ne vejš ne.« Hodijo na izobraževanja v želji pridobiti čim več 

informacij o delu, pravicah, terapijah, učinkih in o tem, kaj MAS sploh je. Ker jim informacij 

nihče ne ponudi, mine veliko časa, preden se dokopljejo do podatkov, ki jim olajšajo delo z 

otrokom. Problem je, pravi O5, da: »Predn smo mi to vse naumil, naštudiral, je bil že str štiri 

leta pa pol. /…/ Ne, predn sva midva se naučila delat z njim. Morš se naučit delat z njim. Ker 

ne veš, kakšni pristopi, ne. Tud tle ni niti edn. Še tist, kar smo se mi naučil, smo njim 

sfotokopiral, zvezal, odnesl.« Kompan Erzar (2015b) pravi, da je še posebej naporno, 

zahtevno, dolgotrajno in izčrpavajoče spodbujanje otrokovega socialnega razvoja ter dvom v 

to, da bo otrok sploh kdaj sposoben samostojno vključiti se v družbo in tam preživeti.  

 

Jurišić (2015f) opozarja na to, da se MAS nikoli ne smejo, niti starši, še manj pa strokovnjaki, 

lotiti z vidika teorije. Dobro je, da teoretična znanja imamo, a je pomembneje, da se 

zavedamo individualnih razlik teh otrok in iščemo njim prilagojene rešitve. V tem so starši 

eksperti, kar lepo opiše O4: »Praktično je pa to kar izziv, delat z njimi. Pa nisva midva 

nobedn po izobrazbi specialn pedagog, ampak … /…/ Njemu metoda prikaza najbolš, al pa 
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recimo, da uporabš druge metode, tm k je on recimo močn, recimo slušna, recimo preko 

glasbe al pa preko vizualnih predstavitev. Ampak to je vse odvisn od primera do primera, to 

ni zdej za vse enak. Vsak je nekje močnejši, en je vizualni, al je akustični, ne morš to zdej.« 

Jurišić (2015f) še dodaja, da pri MAS receptov ni, je pa mogoče prepoznati dobre prakse in se 

iz njih učiti. Starši v vzorcu kažejo, da so res največji strokovnjaki na področju MAS, da so 

eksperti iz izkušenj, da najbolje poznajo svoje otroke in vedo, kako z njimi delati, kakšne 

spodbude potrebujejo, kaj jim ali ne odgovarja, kaj v njih zbuja stisko in nemir. V nekaj letih 

so razvili številne dobre prakse, za delo z otroki z MAS. Med bolj pogostimi so urnik, 

predhodna priprava na spremembo v urniku (slikovni prikaz, pogovor) M3 opiše pripravo: 

»Tud js ga ja, na morje zdej, k bomo šli, mu bom slikce pa vse, kam gremo.« Pomembno je 

učenje preko igre in trening vsakodnevnih opravil. Doma starši z otroki najpogosteje delajo na 

razvijanju in spodbudi samostojnosti, tega se zavedajo tudi pri M7: »Ful je enga dela tko, 

dodatnega. Drgač pa ja, mi se ful bl na to osredotočamo, da bo samostojna. Zato k se mi zdi 

to bl pomembno, da bo znala v trgovino, na avtobus, da bo sama lahko kdej doma, da.« 

Zavedajo pa se tudi pomena časa za igro, kot pri M4: »Prej smo ga lahko popoldne bolj 

obremenjeval, ker je on v vrtcu, ni imel tok koncentracije, ni blo tok zahtevno. Zdej je v šoli, 

se mora pa več koncentrirat in smo se tud dogovoril z logopedinjo in tud v šoli, da ga 

skušamo zdej popoldne bolj preko igre pripeljat do nekih novih spoznanj in veščin.« Starši v 

vzorcu z otroki doma ne izvajajo veliko učne pomoči, razen ko gre za ponavljanje 

pomembnejših šolskih vsebin. Staršev nikoli ne smemo spremeniti v »odjemalce« 

strokovnega dela, nikoli jim niti ne predlagajmo, da bi terapijo izvajali doma. Dom je namreč 

namenjen druženju, igri, zabavi in sprostitvi, zato staršem raje prenesimo informacije o tem, 

kako lahko k napredku prispevajo preko tega (Novljan, 2004). S tem se v svojem opisovanju 

domačega dela strinja tudi M2: »Js pa bl vsakdanje stvari, pa mi tm pomaga, pa pomaga kavo 

skuhat, da da kavo not, pa posprav to. Pač kaj doma delaš, umiješ se, pospravlaš, kuhaš, 

piješ, ješ, hecamo se, igramo se, žgačkamo se, z žogo se, zdej je bl zun ane. Ampak pozim 

kakšne knjigice rd gleda, itak Mačka Murija, pa spomin Maček Muri, pol pa gledamo, kaj 

dela na slikcah pa tko, take stvari. Da se uči,  a,ne, kaj delamo pač doma. Sj, kdo pa slika 

doma? Pa kdo origamije sestavla?«  

 

Slika 4.17 Prikaz ključnih tem kategorije Starši – strokovnjaki na domu 

 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 
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KATEGORIJA 3: NEFORMALNA PODPORA – POMEN RAZBREMENITVE, 

UČENJA IN SPREJEMANJA 

 

Za starše otrok z MAS je najpomembnejša stvar za preživetje podpora, na eni strani 

strokovna, na drugi pa tudi podpora socialne mreže, prijateljev, družine in staršev s 

podobnimi izkušnjami (Biernes, 2010). To je pomembno zato, da se starši znebijo občutkov 

izključenosti in osamitve oziroma se proti temu lažje borijo (Jurišić, 2015c) ter okoli sebe 

spletejo široko socialno mrežo. Za starše otrok z MAS velja, da je le-ta bolj šibka, zaradi česar 

so večkrat, kot pravi Zrim Martinjak (2006), depriviligirani pri socialni podpori in neformalni 

pomoči ter imajo manjši socialni kapital, ki jim onemogoča celovito doseganje ciljev, ki si jih 

zadajo.  

 

Starši v vzorcu so najpogosteje poročali o podpori in pomoči staršev s podobnimi izkušnjami, 

s katerimi so se spoznali v ustanovah, preko spletnih strani ali na izobraževanjih. 

Najpogosteje so si starši med seboj izmenjevali pomembne informacije o metodah dela, 

pravicah in dolžnostih, kot pravi M2: »Ubistvu so mi povedal drugi starši, k že vejo, k kšni 

znajo kopat po tem, js pa ne.« M1 našteva, kje še sta izvedela o uspešnih praksah, dobrih 

terapijah: »Pomaga včlanjevanje v različne skupine staršev, kjer sva dobila informacije o 

različnih terapijah.« M4 pove, da si s starši izmenjujejo izkušnje o otrocih: »Sm tud v stikih s 

parimi starši, k so tud specialne pedagoginje nam povedale, pa si pol po mejlu al pa tko 

sporočimo kakšne stvari, povemo, kakšne so naše izkušnje, pa kako delamo z otroki, tko da je 

to fajn ja. Tko, si izmenaš mnenja.« Pogosto gre za kratkotrajne pogovore ob srečanjih, na 

zabavah vrtcev in šol, na izobraževanjih ali na sestankih, a M7 pogreša več medsebojne 

podpore in pomoči: »Pa tud tko je, ubistvu žalostno je, da niti starši takih otrok skup ne 

držimo oziroma si ne pomagamo. Ne vem, to mi je najbl škoda. Js sm to ubistvu tud več 

prčakvala.«. Tudi M4 meni, da bi se lahko starši med seboj več povezovali in da bi lahko k 

temu spodbujale vzgojno-izobraževalne ustanove, ki bi v skupine staršev s podobnimi 

težavami vključevale tudi notranje in zunanje strokovnjake, ki bi lahko skupaj iskali rešitve in 

dobre prakse, kot predlaga O4: »Ampak, da bi pa država spodbujala, tega pa ni, tud ni tega, 

da bi spodbujala v okviru tistga vrtca al pa šole k si ti, da bi, da bi preko vrtca se srečvov s 

takimi starši, pa da bi skupi strategije določov recimo s specialno pedagoginjo, k ma vse, pa 

jih pozna, to bi blo recimo pomoje še en plus, to bi ubistvu na konkretni ravni, kaj šola, vrtec 

lahko, kaj omogoča, da bi rešvov te otroke.« Starši se zavedajo, da so najboljši strokovnjaki s 

področja MAS v Sloveniji, da poznajo funkcioniranje otrok z MAS, razvijajo uspešne metode 

in želijo pomagati naslednjim generacijam. Tako recimo O4 meni: »Tuki vidim rešitev v temu, 

da dejansko, da bi učil ljudi, ne tko k se midva, da bi bil nek program oziroma dobre prakse, 

kako delat z njimi, ne teorija, ampak neki praktični primeri, s katerimi je men uspelo to doseč. 

Zdej recimo ni nujno, da bo enmu druzmu tud uspel, ampak to je meni uspel, na tak način smo 

ga prpravl do tega, da je on to naredu, da je on to osvojil. Več kot običajno no.« Starši s 

podobnimi izkušnjami kot M7 so tudi tisti, ki te razumejo in vedo, o čem pripoveduješ ter s 

kakšnimi težavami si soočen: »Če že druzga ne, lohk nekomu rečeš, a veš.«   

 

Kljub želji biti več vključen med starše s podobnimi izkušnjami, izmenjevati mnenja in ideje, 

se starši v vzorcu bolj negativno kot pozitivno opredeljujejo do podpornih skupin, ki jih 

poznajo. Le-te se nekaterim zdijo preveč radikalne in usmerjene (»So usmerjene v radikalne 

smeri.«) O5 izrazi dvom: »Se ne morš z njimi, a ne. Antirazum bom reku in ne morš pol k 

temu pridt. Ja, sej majo velik znanja, k so se boril s sistemom, ampak pol vse not pobrkajo, 

čist vse pol zmešajo.« Starše najbolj moti to, da se usmerjajo k iskanju vzrokov, ne pa k 

iskanju rešitev in razvijanju metod, ki bi njihovim otrokom pomagale napredovati in se 

razvijati tukaj in zdaj. Slabost vidijo tudi v tem, da se v njih združujejo starši otrok z 
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različnimi motnjami. O4 opiše izkušnjo: »Neki te skupine, k se srečuješ, bla sva parkat na teh 

srečanjih, ka pa vem, to je tok enih višjih teh motenj pa različnih, da ne morš zdej rečt, da je 

to zdravilo in ne moreš rečt, tole bo pa pozdravlo to, ampak je treba najt nek sistem, kako s 

temu živet, nek, nekak si morš olajšat to z nečem, sam.« Starši si želijo več podpornih skupin, 

a takih, ki bi spodbujale sodelovanje in medsebojno podporo staršev in strokovnjakov ter kot 

pravi M6: »Dobro bi bilo, da bi se lahko starši srečevali in si izmenjali izkušnje ali se 

pogovorili s strokovnjakom tudi izven ordinacij.« Klemenčič Rozman (2015) meni, da morajo 

podporne skupine biti namenjene osebam s podobnimi izkušnjami ter izmenjavi medsebojne 

čustvene podpore in informacij. Izvajali in usmerjali naj bi jih strokovni delavci, ki poznajo 

področje in tudi sami lahko ponudijo podporo in pomoč. Nadomestek temu so pogosto kar 

skupine, ki se formirajo na internetu ter različni forumi, kjer starši najdejo številne pomembne 

informacije. M1 je zaradi želje pomagati drugim, da bi se hitreje in lažje znašli znotraj 

sistema, ki ne ponuja usmeritev, ustanovila tudi skupino za pomoč staršem otrok z MAS kar 

pokomentira njen partner O1: »Ker informacij ni bilo za dobiti nikjer, je ona po zgledu tuje 

skupine odprla skupino za starše otrok z avtističnimi motnjami in strokovnjake, ki se 

ukvarjajo z našimi otroki. Še sedaj smo največji vir informacij starši sami. Tukej res zveš 

veliko stvari, velika je aktivacija v tej skupini, veliko sprašujejo starši, strokovnjaki, no, 

nekateri tudi kaj pametnega komentirajo.« Starši kot M7 veliko prebirajo tudi tuje spletne 

strani, iščejo dobre prakse iz tujine in starše, ki si upajo spregovoriti o drugačnosti otroka ter z 

drugimi delijo svoje pristope: »Ubistvu sej v Ameriki je tega kr, je fajn, je tega velik. Na 

splošno tud tko kkšni dobri blogi so od teh mam k majo otroke pa pišejo, js to ful rada 

preberem in mi je blizu.«  

 

Siklos in Kerns (2006, v Meaden, Halle in Ebara, 2010) sta ugotovila, da je za starše otrok z 

MAS sicer najpomembnejša podpora strokovnih delavcev, a prednost dajejo neformalni 

podpori, ki jo predstavljajo starši s podobnimi izkušnjami, s prijatelji in predvsem družina, saj 

je le-ta veliko bolj dostopna, kot pokažejo Samadi, McConkey in Kelly (2012). Ker je 

ponudba strokovnih služb šibka, je še pomembneje, da imajo starši veliko podpore znotraj 

družinskega kroga, ki se kaže v pripravljenosti za pomoč v skrbi za otroka, predvsem v smislu 

kratke časovne razbremenitve staršev ter čustveni podpori in sprejemanju otroka in njegovih 

posebnih potreb. Tako O6: »Zlo nama pomaga, da gre N lahko na počitnice za en teden ali 

dva h komu od najinih, da se spočijemo od njega in on od nas.« Starši potrebujejo tudi 

zaupanje svojih staršev v odločitve, ki jih sprejemajo namesto svojih otrok. Sicer pride do 

takih situacij, kot jo opisuje M7: »Js sm tud razmišlala, kaj nardit, al jo dat km drgam, mislm 

tud okolica moja, že to, da je šla tja, ni sprejela dobr, kaj šele, če bi šla km tko. Po moje bi 

mene nekam obesl, mislm, moji starši, ne vem.« Mnenje staršev je tudi, da širša družina 

potrebuje več časa, da sprejme otrokove primanjkljaje ter njegovo specifično vedenje, kot pri 

M6: »Sedaj, ko je N večji, ga tudi sorodniki bolj sprejemajo takšnega, kot je ter se radi 

družijo z njim.« Starši iz vzorca so se srečali tudi z nepodporo družinskih članov in odklonom 

do staršev in otroka zaradi nepoznavanja MAS in mišljenjem, da z otrokom ni nič narobe, 

ampak je napačna vzgoja, otrok pa je razvajen. M6 pove: »Potem so se zahteve po neki 

normalnosti otroka in spremembi najine vzgoje stopnjevale in smo se odločil, da se 

umaknemo najinim družinama, saj nisva hotela povzročati konfliktov.« V nekaterih primerih 

popolnoma zataji tudi družina, zato starša ostaneta prepuščena sama sebi tako v iskanju 

informacij kot v izmenjavi čustvene podpore. Svojo situacijo in razočaranje nad podpornimi 

mrežami starša 5 opišeta tako:  

 

»M5: Nobene podpore ni blo. Prjatli so tko, niso vedl sploh, ne vem. 

O5: Jih ni.  
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M5: Mislm, kaj nej rečejo, pol so nehal hodt, ker jim je blo ful neprijetn, 

družina itak … 

O5: Isto. 

M5: Sva še poslušala, da mu ful škode delava, k ga vozva okol zdravnikov. 

O5: Da iščemo, da je neki narobe z njim.  

M5: Ja, ker pač, eni prej, eni kasnej.  

O5: Tko da ni tle. tle vse odpove, k prideš enkat v to sitacijo si prepuščen sam 

sebi in konc. Mislm, mogoče nekje nekdo ni, ampak midva sva bla. Odrezana.  

M5: Midva sva bla, ja.« 

 

Najpomembnejša je podpora med partnerjema, ki je ob rojstvu otroka s posebnimi potrebami, 

kot pravi Figelj (2006), na veliki preizkušnji, saj zahteva novo postavitev vlog in nalog ter 

medsebojno podporo in pomoč pri soočanju s čustvi. Starša 2 tako poročata o tem, da je 

dobro, da imata z možem razdeljene naloge, saj ju to časovno razbremenjuje, občutek 

sodelovanja in medsebojne podpore pa je večji:  

 

»O2: Ja bl je ona tista k me, pa tud ona se bl ukvarja, sj ne, da se js ne, ga 

mam res ful rd, sam, tk, a ne, ona je taglavna pr vzgoji in pr vsm, pr 

sodelovanju, v vrtcu. 

M2: Ja. To vse js rihtam. Nš ata ni za to. Mu pa lahk po kosilu vse pustim, pa 

greva midva na sprehod, on pa vse zrihta, pridem nazaj pa je vse pospraulen.« 

 

Tudi O1 podpori partnerja pripisuje velik pomen in priznava, da je partnerstvo ob diagnozi 

otroka na veliki preizkušnji: »V oporo sva bila samo eden drugemu. Žena mi je celo 

predlagala, da lahko greva narazen, ker takrat še nisva bila poročena, vendar ...«. Lamovec 

(1998) pravi, da je nujno, da se starša med seboj veliko pogovarjata, izmenjujeta in 

dopolnjujeta mnenja in ideje, si nudita čustveno oporo in s tem krepita svoj odnos. Pogosto je 

partner edini, ki te razume. Med staršema lahko pride do nesoglasji, če imata na delo z 

otrokom drugačne poglede, kot v primeru staršev 3, kjer si mama želi več aktivacije in 

pomoči sistema, oče pa je zadovoljen z obstoječim stanjem: »Mah tud se kr kregava no. /…/ 

Ja doskat nisva na isti valovni, ampak kr gre, no.«  

 

Pomembno neformalno podporo predstavljajo tudi prijatelji, ki jih starši otrok z MAS v 

vzorcu ne omenjajo veliko. Večinoma so se prijatelji ob spoznanju, da ima otrok MAS, 

odmaknili in postopoma nehali prihajati na obiske, vabiti na srečanja, kot v zgornjem primeru 

staršev 5. Prijatelji prav tako ne razumejo popolnoma, kaj se dogaja z otrokom, kakšne so 

njegove lastnosti, kot pove M7: »Am, ka pa vem, velik prjatlov k smo se mi družl včaih, k se je 

pol to začel, smo zgubl, ker enostavno niso razumel kaj to je. Ja to je razvajen otrok ne. Tko 

da pol kaj ne, pač se ne družš več.« M4 pove, da prijatelji pogosto poskušajo krivdo celo 

zvaliti na starše, njihovo vzgojo ter nanje prenašajo nasvete: »Je pa še vedno, še vedno se 

najde kkšn, k misli da več ve k ti, kot starši, pa te skuša neki naučit, kako bi on to prstopu, ne. 

Pa mi smo že, pa vemo, da to ne funkcionira al pa da se to ne da.« Prav tako od njih težko 

pričakuješ konkretno pomoč, M4 to razume: »Prjatli tud običajno imajo tudi vsi svoje otroke, 

am, težko prčakuješ kšno dodatno pomoč.« Tudi prijatelji potrebujejo več časa, da sprejmejo 

otrokove primanjkljaje in se navadijo na njegovo funkcioniranje, M6 razmišlja: »Dobro je, da 

starši poskusimo ustvariti krog prijateljev, ki nas razumejo in podpirajo.« Takšni odzivi so 

povezani s pojmom, ki ga Coleman (1999) imenuje socialno zavračanje in je posledica 

stigmatiziranja. Stigma je močna do te mere, da ljudje začnejo omejevati odnose tudi z 

osebami, ki so s stigmatizirano osebo, tj. otrok z MAS v kakršnem koli stiku. V skrbi za svojo 

socialno mrežo prijatelji z družino otroka z MAS raje prekinejo stike oziroma se tem 
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izogibajo. Večinoma se starši s prijatelji družijo sami, brez otrok, lahko z namenom 

razbremenitve in odklopa od MAS, kot M2: »Js mam tud sebe rada, js grem kdaj na kufe, pa 

spet ne bom sam o avtizmu govorila tm.« Ali pa z namenom pogovora o težavah in stiskah, 

kot M3: »Hm …prjatli … ja, loh se kj pomenš, z eno se lahk kej pomenm, z eno prjatlco 

našo.«  

 

Nekaj uporabnih nasvetov in pomoči so starši v vzorcu dobili tudi od znancev, tako kot O6 

opisuje izkušnjo s sosedo: »Ubistvu naju je največ v zgodnjih letih naučila soseda, ki je 

vzgojiteljica in nama je v določenih situacijah, ki jih nisva znala sama rešiti, predlagala 

različne vzgojne prijeme in metode, nama svetovala in pokazala določene rešitve.« M5 pa s 

prijateljem: »En prjatu je iz Leuca, smo ga neki vprašal, kaj se mu zdi, pa je reku, da najbrš 

sam zaostaja, ampak je vseen dau en kontakt. Pol smo šli pa tja, pa sta ga dva mal pogledala, 

pa sta rekla, da je to to, avtizm pač, pol sta nama pa dala še neke nasvete, ka se da doma z 

njim pa tko no, da smo sploh šli na usmerjanje.« Povedali so, da je dobro, če imaš kje zveze 

ali koga poznaš, sploh ko se je potrebno postaviti v vrsto za terapije, preglede, kot pri M1: 

»Ker tega ni želela, sem s pomočjo zvez prišla do datuma pregleda pri razvojni pediatrinji v 

Ljubljani in pri psihologinji v istem zdravstvenem domu.« To velja tudi za pridobivanje 

odločbe, strokovnih mnenj in ko je v vprašanju prihodnost tvojega otroka, kot se pošali M7: 

»Sj sm rekla, moja sestra dela na MOL-u, sm ji rekla, da bo mogla tam delat do forever, da 

boš J zrihtala nek del, magar, če bo sam tm.«  

 

Slika 4.18 Prikaz ključnih tem kategorije Neformalna podpora – pomen razbremenitve, učenja 

in sprejemanja  

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 4: ISKANJE LASTNIH IN OTROKOVIH VIROV MOČI  
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njih samih je torej odvisno tudi to, kako bodo opolnomočeni oziroma kako se bodo sposobni 

soočiti s težavami in stresom ter iskati vire moči. Opolnomočenje in delovanje iz perspektive 

moči sta sicer temeljni nalogi strokovnih delavcev, opozarja Čačinovič Vogrinčič (2007). 

Tudi starši v vzorcu omenjajo, da se je potrebno osredotočati na otrokove močne točke in na 

njih graditi. M7 opaža: »Zanimajo jo ptice, pa tud pirnate živali, pa tud še kkšne druge živali 

ampak predvsem to, čist strogo. Uglavnem si sam enciklopedije izposojamo v knjižnici,pa 

kupujemo, pa ne vem, hodmo v živalski vrt pa ptice štejemo vsepovsod pa … to.« Pravijo, da je 

potrebno biti pozoren na majhne napredke. M2 je opogumljena: »On se je ogromn nauču in 

govor in socialna interakcija, več sodeluje z nama, tud mi kdaj reče, lej, mami, avijon, papa 

vlak in me pogleda, da morm js tud rečt papa vlak. Ful več. Majhni napredki, k za ns velik 

pomenjo.« Kompan Erzar (2015a) prav tako meni, da sta potrebni potrpežljivost in zaupanje v 

to, da bodo, čeprav skorajda neopazni, majhni koraki pripeljali do večjih sprememb. Staršem 

veliko pomeni, ko vidijo, da otrok napreduje in postaja vedno bolj samostojen kot otrok O3: 

»Zdej, napredek je skus, da napreduje, dokler bomo pršli, bomo pa pršli. Zdej, vodljiv je dost 

bl, zdej greš laži tud ob cesti al pa kukrkol, da ne uide, tistih izbruhov jeze pa tega ni več.«   

 

Večinoma se pri svojem delu usmerjajo v sedanjost, ne želijo iskati vzrokov in so kritični kot 

M7 do skupin, ki se oblikujejo z namenom iskanja vzroka: »Pa tud, ubistvu vidm, da tud, kaj 

starši skos raziskujejo, zakaj tko je. Mislm, pa kaj ti pomaga. Dobr, sej bi blo fajn vedt, če je, 

zakaj, da se prepreči za naprej če je, ampak ….« Osredotočenost na otroka in njegovo 

funkcioniranje tukaj in zdaj staršem pomaga, da prepoznajo otrokove interese, zanimanja ter 

iz njih načrtujejo metodiko. Čeprav je sprejeti dejstvo, da imaš otroka z MAS zelo težko in 

mogoče se do tega nikoli v celoti ne pride, je nujno, da v otroka in njegov napredek starši 

zaupajo in verjamejo, da bo nekoč samostojen, kot pove M2: »No, še zdej včasih sprašuješ, a 

bo kdaj samostojn … Bo! /…/ Ma itak da bo. Glavn, da je on srečn pa zdrou fant. Če je on 

sam seb zadost, tud prov, glavn da je on …« Takšen pogled omogoča staršem, da se ne 

predajo in tako kot mnoge primere opiše M5: »Večina staršev je tko. Kokr mava midva 

izkušne iz šole, vrtca. Pride tja, dobi diagnozo, un je čist fertik, a ne, starš, k zve za diagnozo 

in pol je to to. Ja uni so rekl, da je tko. In ne nardi nč. Ma DSP, doma ne zna, ne zmore niti, 

tud niso vsi tok.« Nekateri pa ne spremljajo pasivno, kaj se bo zgodilo z otrokom, ampak se 

aktivirajo v želji otroku pomagati do čim večjega napredka. Zanimanje, raziskovanje, želja po 

vedno novih informacijah in metodah je morda za starše res izčrpavajoča, napredek otroka, ki 

ga vse to prinese, pa pomeni vir moči in vztrajnosti. Tako M5: »Res je fajn. Res se pozna, 

drugač neb tok dnarja stran metal, če neb blo nč učinka. K je kr drago, ampak se splača, ker 

so rezultati.« Najpomembneje je, da starši vstopijo v otrokov svet, takšnega kot je v vsakem 

trenutku in od tam raziskujejo, kaj otrok potrebuje ter kaj jim kljub neodzivnosti daje in 

sporoča (Kompan Erzar, 2015B), k čemur M2 dodaja, da opominjajo na: »Tisto, k smo mi že 

vsi mal pozabl, tiste malenkosti, topline, ljubezni, tega premorejo.« Aktivacija, pozitivna 

naravnanost, usmerjenost v sedanjost in zaznavanje otrokovega napredka so glavni elementi, 

iz katerih starši črpajo moč za nadaljnje delo.  

 

Pomembno pa je, da si znotraj otrokovega sveta najdejo tudi čas zase, za sprostitev in kot 

pravita O6: »Zlo nama pomaga, da gre N lahko na počitnice za en teden ali dva h komu od 

najinih, da se spočijemo od njega in on od nas« in M2: »Js mam tud sebe rada, js grem kdaj 

na kufe, pa spet ne bom sam o avtizmu govorila tm. Al pa kam grem, rečem descu, dej mi 

dvajset, štrdeset euru in grem u štacuno in si kupm neki zase (smeh).« Ozonoff (2002) trdi, da 

morajo starši otrok z MAS znati nameniti čas tudi svojim aktivnostim in interesom, najti čas 

drug za drugega in vzdrževati odnos, saj so tudi to pomembni faktorji, ki vodijo k napredku.   

 

 



85 

Slika 4.19 Prikaz ključnih tem kategorije Iskanje lastnih in otrokovih virov moči 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

RV5: Katere oblike pomoči in podpore starši v izbranem vzorcu pogrešajo ter kakšni so 

njihovi predlogi za izboljšanje sodelovanja s strokovnimi službami? 

 

Perspektiva moči in etika udeleženosti sta koncepta, ki jih je za namen socialnega dela 

izpostavi Čačinovič Vogrinčič (2008). Pomoč se vedno soustvarja, soustvarjajo se rešitve, 

ideje. Tako je tudi v primeru otrok z MAS in njihovih staršev, ki jih moramo spoznati kot 

eksperte iz izkušenj in samo preko dialoga z njimi iskati kakšne so uporabnikove potrebe, kaj 

je tisto, kar resnično potrebuje, da bi se rešil stisk in težav. Raziskovati moramo, kakšne 

rešitve lahko skupaj z njim sooblikujemo (Razpotnik, 2006b). Po pogovorih s starši vidim, da 

si takšnega sodelovanja in moči povedati, kaj hočejo in potrebujejo od strokovnih delavcev, 

želijo več. Le na tak način bi se lahko hitreje in bolje soočali s situacijo, v kateri so se znašli.  

 

KATEGORIJA 1: POMEN OZAVEŠČANJA O MAS IN ODPRAVLJANJE 

STEREOTIPOV  

 

Starši v vzorcu so velikokrat svoje težave, stiske in ovire, na katere naletijo, povezovali z 

nepoznavanjem MAS med strokovnimi delavci in v širši javnosti. Ker ljudje premalo poznajo 

MAS, se starši in otroci srečujejo z neprijetnimi odzivi okolice, ki nanje prenaša stigmo in se 

od njih izolira (Coleman, 1999). Največji strah se povezuje prav z odzivom okolice na otroka 

in njegov primanjkljaj ter nenavadno in družbeno nesprejemljivo vedenje. Starši razmišljajo o 

tem, kako bo družba sprejela njihovega otroka, kot pri M5: »Sej naju je sam to skrbel pač, da 

bo izoliran, da se mu bodo zdej pa smejal, ne zarad naju, da bo njemu težko. Ubistvu je sam 

to tist kar te. Itak je to res ful fajn otrok, ga neb menjala. Ampak to, a,ne, skos te skrbi, a,ne, 

kako bo. Tud takrt ane nismo vedl še, da bo tkole. Je blo ogromn enga kričanja pa enih 

čudnih stvari, ampak razvojno gre čist v normalno smer, je čist z vrstniki.« M2 izraža dvome, 

kako se bo družba pripravljena vključiti v njegov svet oziroma ga sprejeti medse: »Al pa vsaj 

pol, ne vem, k je konc pouka, da grejo med igrišče, pa da so z mešanimi, da se otrok kj nauči, 
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pa da ga ne zafrkavajo. K pol so pa otrok lahk že mal žleht ane.« Predvsem jih skrbi kot M7, 

kako se bodo njihovi otroci znašli v stigmatizirajoči se družbi, ko bodo odrasli: »K ubistvu 

dojameš, kaj bo pol. Zdej k sm js v oporo, kaj bo pol, kako bo ona samostojna, kje bo živela, a 

bo hodila kdaj v službo al ne bo, kdo jo bo preživlov, a morm js tok našparat, da bo mela 

rento. Mislm, kaj sploh narest.« Odzivi družbe na otroka z MAS so zelo različni. Zanimivo se 

zdi, kako se naše reakcije spreminjajo z našo starostjo. V oddelkih vrtca se otroci na otroka z 

MAS odzivajo zelo pozitivno, mu želijo pomagati, ga usmerjati, voditi, kot opiše M4: 

»Čeprov morm rečt, da v vrtcu so bli bol tko naravnani, da mu morjo pomagat /…/ K pr 

mlajših letnikih vrtca so mu pa prou poskušal pomagat al pa vodt, tko da so otroci pol sami 

prevzel to iniciativo, k naj bi jo drgač ta tretji, spremljevalc prevzel.«, v nižjih razredih 

osnovne šole pa se že kažejo znaki zavračanja, izogibanja, kar vopažajo pri M4: »Pol tle zdej 

v šoli al pa zadnji letnik vrtca je pa tko, da se že mal začne norčevanja al pa izzivanja, k vidjo, 

da nečesa ne zmore, da ga pol mal izzivajo.« M7 pa pravi: »Al pa tud tko, sj js vem, da se ful 

teži k temu, da so v navadnih razredih, ampak js mislm, da je doskat je pa ful škode, mogoče 

ne pr fantih, ampak pr puncah. Js vem, da je blo J ful grozn zard tega k jo niso punce 

sprejele. To je bil tud razlog, da sm se odločla, da gre.« In O6: »Ja, pol je on nama povedov, 

da so na šolskem izletu, da so mu napisali pesmico, v kateri so spisali, kako ga bodo ubili in 

bo njegova kri tekla v potokih in ga bodo zagrebli na pokopališču… groza. Stalno so ga motili 

med poukom, mu nagajali med kosilom, pač …«  

 

Največ obremenitev so staršem v vzorcu povzročili odzivi drugih staršev otrok v oddelku, kot 

pripoveduje M4: »Ja, starši ubistvu ne marajo tega, da se učitelj al pa vzgojitelca več posveča 

tvojmu otroku kokr pa njihovmu. Al pa načeloma nimajo nč proti, pa razumejo, da so to neke 

motnje, vidjo jih sam kot tiste, k razgrajajo, k so čist neprilagojeni, k je vedno težava z njimi, k  

vedno se tepejo, vedno delajo težave, am, al pa so nevzgojeni, kokr da so oni krivi al pa jih 

starši ne znamo vzgajat, ne pa da je to neki, kar oni si sploh ne morjo pomagat ane. Da jim je 

tok težko, da ubistvu ne znajo kontrolirat čustev. Ja, doskat je tko.« Starši vrstnikov si želijo, 

da se otrok z MAS odmakne od njihovih otrok, kot da se bojijo, da se bo stigma prenesla 

nanje, to pa povzroča socialno izključenost, ki zvišuje stres staršev in močno zniža 

samopodobo tako staršem kot otrokom (Coleman, 1999). Starši se srečujejo tudi z 

moraliziranjem okolice, ki jih uči, kako delati z otrokom, jim skuša pokazati, kaj delajo 

narobe. Zgodi se tudi, da okolica in strokovni delavci starše obsodijo, da si otrokovo posebno 

potrebo izmislijo, da bi prišli do ugodnosti, kar opisuje M7: »Js sm slišala clo enkrat od ene 

učitelce, da starši si sam zato zmislte to odločbo, da pol otroc pišejo bolš kontrolno pa majo 

bolš ocene. Js sm rekla, a si ti nora, a si ti nora? Kaj govoriš?« Ali celo, da škodujejo otroku, 

ko mu omogočajo terapije, kot pri M5: »Sva še poslušala, da mu ful škode delava, k ga vozva 

okol zdravnikov.«  

 

Vidimo, da večina odzivov izvira iz nepoznavanja MAS, tehnik, metod, terapij ter iz 

stereotipnih predstav, ki si jih je družba oblikovala prek medijev. M5 ilustrira: »Ne vejo, k 

rečeš avtist, kua so vidl v filmu, enga k je kriču, se metu po tleh in ne vem kva počev. 

Ozaveščenost je v Sloveniji zlo slaba. Ne vejo ljudje, kua to pomen.« V filmih in na televiziji 

so pogosto predstavljeni skrajni primeri oseb z MAS, ki združujejo vse primanjkljaje in 

moteča vedenja, dejstvo pa je, da so si otroci z MAS med seboj tako zelo različni, da nikoli ne 

smemo, sploh pa ne pri delu, sklepati iz primera na primer, ampak moramo izhajati iz 

posameznika in njegovih virov (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Tudi strokovni delavci imajo 

pogosto napačne predstave, pove O5: »Pa tud, k smo šli na genetiko v Kliničn centr, je una 

rekla On je avtist? On pa ni avtist.« Prav zaradi različnosti teh otrok je tudi ime motnje 

avtističnega spektra, ki nas opominja na to, da moramo biti pozorni na obseg simptomov in se 

izogibati posplošenim ocenam vedenja in veščin (Kesič Dimic, 2010).  
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Ključno za starše iz vzorca je, da se začne javnost zavedati, da so med nami osebe z MAS in 

da imajo svoj način delovanja in funkcioniranja, M6 predlaga: »Več ozaveščat družbo o 

obstoju avtizma, Aspergerjevega sindroma, več dela na sprejemanju tega v družbi, da se ne 

rabimo iz nje izključit.« Pomembno je, da se osebe predstavi v medijih, da se že otroke uči, da 

so med nami tudi drugačni ljudje in da jih moramo sprejemati ter v drugačnosti videti nekaj 

lepega. Tako M7: »Kdo bi mogu na tem delat, na sprejemanju drugačnosti vsesplošno. Učit 

otroke o tem, da ni vse samo, da smo vsi isti, da mamo vsi ful ene firme oblek, da mamo vsi 

iPhone, al pa vsi petke in to je to, ampak, da je ubistvu loh drugačnost čist v redu in kul in ne 

vem, tega se mi zdi, da na splošno manjka v družbi. Sej ne sam avtisti, tud drugi, vse sorte.« 

Država se mora zavedati, da samo ureditev zakonov o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami ni dovolj, da je potrebno o obstoju ozaveščati laično in še bolj strokovno javnost, 

M4 se zaveda: »Začel smo osvetljevat ta problem, ampak mislm, da smo še tko zlo zlo daleč, 

da še marsikej bi lahko izboljšal tko v smislu kompletne javnosti kot v smislu strokovne 

javnosti. Mamo še velik za nardit na tem področju, država se pa verjetno tega vsega ne 

zaveda.« Prenavljati je potrebno izobraževalne programe in tako zagotoviti, da se bodo znali 

tudi strokovni delavci odzivati na drugačnosti otrok znotraj oddelka, M5 opozarja: 

»Pomembno je ozaveščanje tud drugih ljudi. Js mislm, da bi mogl bit na vsaki šoli, vrtcu, al je 

al ni, mogl bi se udeležit strokovni delavci izobraževanja, da prepoznajo, da sploh kej vejo o 

tem.« Narediti je potrebno kakšno raziskavo na tem področju. Pokazati je treba tudi, da za 

nastanek MAS niso krivi starši in njihova vzgoja, O4: »Ne obstajajo čarobne tabletke, dab ga 

spremenu.« Ali O3: »Ni zlate palčke nema noben, da bo reku čk čk, ki bi otroke pozdravila.« 

To je vseživljenjsko stanje, otroci bodo nekoč odrasle osebe, za katere ni poskrbljeno. Starše 

zato skrbi, kakšna bo kvaliteta življenja otrok, v kolikšni meri bodo zaposljivi, kako bodo 

sodelovali s sodelavci in kako jih bodo razumeli ter sprejemali. M7 za prihodnost še bolj skrbi 

zaradi izkušnje, ki jo opiše tako: »Mamo recimo pol zaposlenga enga avtista, tud tak 

visokofunkcionaknega, k vsi mislijo, da je mal čudn, ampak js vem, zakaj je tak čudn, pa ta 

moja sodelavka tud. Glih dons sm js mirila tm en pogovor, k sm točn vedla, v kero smer pele. 

K ubistvu je on tko navajov neka dejstva, mel je na listu napisan, kaj mora povedat in je una 

druga dojela kokr, da jo ful napada, a ne. Js sm bla pol tm nek mediator, k sm točn vedla, kaj 

je problem. Tko da to so kr no.« Družba se bo morala začeti hitreje in bolj intenzivno odzivati 

na spremembe v njej in na naraščajoče število oseb z MAS. Samo to prinaša upanje, da starši 

ne bodo več tarča kritik, izključenosti in stigmatizacije. Tudi Kinner in drugi (2015), ki so 

raziskovali pomen in razumevanje stigme med starši otrok z MAS, poudarjajo pomembnost 

prizadevanja za večjo javno ozaveščenost in razumevanje MAS in z njim povezanega 

vedenja.  
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Slika 4.20 Prikaz ključnih tem kategorije Pomen ozaveščanja o MAS in odpravljanje 

stereotipov 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

KATEGORIJA 2: POZNAMO REŠITVE, A SMO PRESLIŠANI 

 

O slabostih državnega sistema sem do sedaj povedala že veliko, v nadaljevanju pa bom 

pokazala, kako starši v vzorcu vidijo rešitve oziroma izboljšanje le-tega, kakšne rešitve, poleg 

ozaveščanja javnosti, še predlagajo. Prva rešitev, ki jo ponujajo starši, kot denimo M4, je 

gotovo povečanje terapij in obravnav na napotnice in delovne naloge: »Tud finančno bi to 

pomenil razbremenitev, v smislu, da bi blo več stvari pokrito z napotncam, subvencionirano.« 

Če pogledamo v trikotnik blaginje, vidimo, da bi staršem otrok z MAS veliko pomenilo, da bi 

država v večji meri podprla zasebnike v smislu koncesijskih pogodb, ki bi vsaj delno pokrile 

stroške terapij, ki prinašajo napredke otrok. Težava se po navadi pojavi, ker država, v 

primeru, da omogoča koncesijsko pogodbo, zahteva določene pogoje, in je tista, ki poleg 

financiranja tudi naroča storitve (Kolarič, 2004). Da bi bila rešitev optimalna, bi bilo potrebno 

poslušati glas uporabnikov in pomoč oblikovati na podlagi njihovih potreb.  

 

Problem ni samo pomanjkanje napotnic, ampak tudi pomanjkanje kadra, ki je usposobljen za 

delo z otroki z MAS in ga zaposlujejo javne organizacije. Starši si želijo, da bi bilo več 

logopedov, ki bi poznali nadomestne komunikacije, drugačne metode dela, M1 predlaga: 

»Dajo naj več logopeda, strokovnjaka, ki bi našim neverbalnim otrokom z MAS pomagal do 

komunikacije, takšne ali drugačne.« Več naj bo tudi zaposlenih v vrtcih in šolah, da bi otroci 

lahko dobili pomoč, ki jim jo nameni odločba. M4 pove: »In k so preverl, država je v vrtcu 

preverla, če ima logopeda in ker ga ni mel, so rekl pač, tega ne bomo dal, ker ga vrtec ne bo 

zaposlil in potem T dobi samo dve uri specialnega pedagoga. Namesto logopeda, k bi pa tud 

logopeda ful rabu. Tko da ubistvu, tkt so nm rekl, al uzamete to al pa pač boste dobil sam eno 

uro. Tko da smo pol rekl, da bolš, da vzamemo pač specialnega pedagoga, pa bomo, ne, vsaj 

to mel, če ne bi mel sam eno uro na teden.« Želijo si tudi, da bi bili izvajalci dodatne 

strokovne pomoči bolj stalni, s čimer bi otroku omogočili neko varnost, tudi sami pa bi dobili 

osebo, na katero se lahko zanesejo, za katero vedo, da otroka pozna, se zanj bori in skupaj z 
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njim napreduje in se razvija, česar trenutno ni, kar dokazuje M5 v trditvi: »So se pa ful 

menjavale, a ne. Sej je mel, kaj, tri specialne pedagoginje je mel različne, dve logopedinje je 

zamenjov, dve svetovalne al tri.« Starši opozarjajo tudi na to, da morajo to populacijo otrok 

poznati vsi strokovni delavci, ki se kakorkoli ukvarjajo z otroki in mladino, kamor sodijo tudi 

izvajalci interesnih dejavnosti, ki pogosto za delo z otroki s posebnimi potrebami niso 

usposobljeni. M2: »Plesna šola ju je odbila, našga pa še enga fantka, zato ker pač oni ne 

morjo delat z otroci s posebnimi potrebami, bla bla. In pol smo pač pa, kako si lahk to 

drznejo, pizda, pardon, za vse otroke lahko, za tedva revčka pa ne morjo si neki zmislt al kaj.« 

Opara (2015) ocenjuje, da ima skoraj četrtina šolajočih otrok posebne potrebe, kar kaže na 

potrebo po dodatnih usposabljanjih vseh, ki se z otroki srečujejo. Ker tega ni, se starši soočajo 

z zavrnitvami otrok iz interesnih aktivnosti, do česar so zelo kritični.  

 

Potem imamo tukaj še eno veliko težava, tj. premalo ur namenjenih obravnavi otrok z MAS. 

Sistem je oblikovan tako, kot opiše M4: »Ker ti, če si odločiš, da boš zavrnu razvojni oddelek, 

ti pol pripada mn, a ne.« Če torej izbereš, da želiš otroka vključiti v skupino z vrstniki, potem 

od države dobiš zagotovljenih največ pet ur strokovne pomoči otroku, ki jo prejema v 

vzgojno-izobraževalni ustanovi. Ko ima otrok odločbo, ne more dobiti dodatnih obravnav pri 

logopedu, pojasni M5: »Ker ga ne morjo oni vodt, ker je voden že tle.«  Če bi želel dobiti 

napotnice, ne bi smel imeti odločbe, kar, kot pojasni O5, pomeni: »Pol ne bi mel DSP-ja v 

vrtcu, a ne. To pomen, da bi zgubu, zgubu bi vse kar rab, zato da bi mel pol pač tm.« Otroku 

torej ne pripada nič drugega kot pomoč izvajalcev dodatne strokovne pomoči, katerih 

izobrazbo določa odločba, razen, če starši za to plačajo zasebnike, kot O1: »Ker ni dovolj 

logopedov oziroma strokovnjakov, ki poznajo nadomestne komunikacije, če imamo starši 

srečo in verjemte, nimamo je vsi, najdemo logopeda zasebnika, ki ga plačujemo iz svojega 

žepa.« Če bi v zgodnjem obdobju namenili več pozornosti otroku in družini in zagotavljali 

celostno obravnavo in podporo, bi lahko marsikaj preprečili. Starši torej želijo več zgodnje 

obravnave, O5 ugotavlja, da bi to bilo dobro tudi za družbo: »Vsak evro več zdej, k ga vložijo 

v otroka, je pač en evro mn pol v življenju. Več k se otrok nauči v otroštvu pa v mladosti, mn 

pomoči bo rabu pol, k bo enkat delavno sposobna al pa sploh k bo v starosti. K to pa noben 

ne razmišla.« Zgodnja obravnava bi preprečila oziroma omilila razvojne zaostanke otrok z 

MAS, O5: »Če tega ni, pa mine tisto obdobje in nastop retardiranost in je konc pol, nimaš 

več kej nardit.«  

 

Najboljšo rešitev starši iz vzorca vidijo v spremljevalcu otrok z MAS, ki pa naj bi bil 

usposobljen. To pomeni, da mora imeti znanje o otrocih z MAS, o njihovih značilnostih, 

posebnostih. To področje ga mora zanimati, delo pa mora opravljati zato, ker tako želi in ne 

ker je to edino, kjer se lahko zaposli. M7 strne: »Spremljevalci bi po moje bli ful dobrodošli. 

Sam da bi bli res v redu spremljevalci, usposobljeni. No, važn je, da je odprte glave, da ga 

zanima, pomoje ni važn, kaj je po izobrazbi. Da ga zanima, pa da hoče to delat, ne zato, k 

more pa nima druzga.« M5 dodaja, da mora biti samoiniciativen in: »Morajo se izobraževat, 

če hočeš ti delat z nekom, k ma težavo, aha, u, lej to je pršl vn, to, uno staršem.« 

Spremljevalec je tista oseba, ki otrokom omogoča, da ostanejo vključeni v redne oddelke, 

hkrati pa dobivajo stalno pomoč in podporo. Starši prednosti opisujejo kot M4: »Fajn, da bi 

pomagov usmerjat otroka v igri, da bi pomagov pri komunikaciji non stop, a ne.« O5 pa: »Da 

ma nekoga tm, k skrbi za njega, da ga opomne, da mu pomaga. Sej mogoče on ni tuk hud 

primer, ampak ja, fajn je če maš neko oporo ane.« M2 nadaljuje s prednostmi: »Zato k so pač 

okol otroci brez motnje in pol lahko kopira normalne, v narekovajih stvari, ne pa kšna čudna 

oglašanja.« Takšna pomoč bi morala biti zagotovljena skozi celotno obdobje vzgoje in 

izobraževanja, saj prinaša veliko prednosti in napredek, M4: »No, pa smo spet tm pr tem, kaj 

bi lohk država več nardila, to da bi mel tak otrok skos pomoč, se prav kokr enga polovičnega 
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spremljevalca ma zdej on, ker je dve uri na dan v posebnem razredu. Dela vaje s svojo 

specialno pedagoginjo, ne, za prvi razred. To bi blo lahko tud v drugem, tretjem, četrtem in 

tko naprej, k on bi skos rabu to.« Na potrebo po tretji osebi pogosto opozarjajo tudi strokovni 

delavci, saj bi zanje ta oseba pomenila razbremenitev in bi omogočila lažje delo. Država je 

gluha za prošnje staršev, da bi njihovi otroci dobili spremljevalca, poleg tega, odločitev o tem, 

ali ga otrok dobi ali ne, prepušča občinam kot nadaljuje M4: »Je pa fora, da ga mora 

financirat občina. Občina pa kr ne najde denarja za to al pa so postopki dolgotrajni, tko da 

mi nismo nikol pršli do tega, da bi lohk spremljevalca mel.« O1 doda: »Ali pa so izgovarjanja 

na različne finančne nezmožnosti ...« Starši torej želijo stalne usposobljene spremljevalce, ki 

bi omogočili inkluzijo otrok z MAS.  

 

Spoznali smo tudi, da so starši zelo kritični do komisij za usmerjanje in do ambulante za 

avtizem, za katero menijo, da ne zadošča svojemu namenu ter v nobeni točki staršem in 

otroku ne ponudi čustvene podpore in pomoči niti informacij. Strokovnjaki, zaposleni v 

ambulanti za avtizem, bi morali poznati populacijo otrok, imeti bi morali informacije in kot 

pravi O5: »Definitivno morš dobit informacije iz institucij, k se ukvarjajo z avtizmom al pa 

majo še clo avtizm v imenu, ne, pa da ne dobiš tm nobene informacije, to je pa žalostn.« M4 

predlaga, da bi bili tam oblikovani timi, ki bi preko sodelovanja in medsebojnih pogovorov, 

diskusij izvajali celostno obravnavo otroka, se med seboj povezovali: »Tuki bi mogl bistveno 

več ponudt in tud oni bi mogl met ekipo svojo, svojih specialnih pedagogov pa logopedov in 

socialnih delavcev, k niso tm zaposleni 4 ure na dan, ne vem kok, vem, da socialna je bla sam 

štiri ure, ampak da bi bli stalno zaposleni, a ne, cel dan in da bi tm mel obravnavo in tm bi 

mogl pol vse vedt in da bi tm tko kot na Zavodu za gluhe in naglušne in da bi mel obravnavo 

skos, ne vem, tedensko.« O3 je kritičen do tega, da vsi strokovni delavci preverjajo iste stvari, 

postavljajo enaka vprašanja: »Drgač pa vsi tej razni psihologi pa na razvojni ambulant majo 

vsi isto vprašanje v kermu mejsci ste rodila…vsi majo ista vprašanja, deset vprašanj imajo, k 

da bi mel vsi iste in te vprašajo.« Tako se izognejo pravim vprašanjem. Nihče staršev ne 

obvesti o pravicah, ki jim pripadajo. V resnici je celoten sistem, ki skrbi za obravnavo teh 

otrok, slabo organiziran in kot pravi M7: »Js mislm, da v celi verigi ma vsak mal krivde in pol 

je pač tko.« Strokovnjaki delajo drug mimo drugega, prelagajo odgovornost, pošiljajo otroka 

in starše na različne preglede, kot pravi M3: »Ona ns je poslala naprej, da dobimo to odločbo, 

ampak prej smo mogl it k logopedu, k psihologu, nevrologu, men se zdi te tri, dobil te izvide, 

poslal na Zavod za šolstvo, pa so dobil odločbo.« M2 opiše nepotrebna testiranja: »Neki za 

brezveze, pa vse skp nč ne najdejo, zdej bodo pa krivca iskal. Namest, da bi vs ta dnar vložil v 

kakšne delavne terapije al pa kej.«  Večinoma se osredotočajo k iskanju vzroka, beležijo 

znake in želijo čimprejšnjo kategorizacijo, s katero se pomoč zaključi in v celoti prenese na 

vzgojo in izobraževanje, kjer so delavci, tako ugotavlja tudi O1, preobremenjeni: »Strokovni 

delavci na šoli se izobražujejo, je pa tud treba razumeti, da je na šoli, kjer je čez 200 otrok z 

različnimi posebnimi potrebami, utopično pričakovati, da bi učitelji in strokovni delavci 

obvladali vse.« O6 ve, da imajo na šolah tudi pomanjkanje znanja in informacij o tem, kaj so 

z otrokom že delali drugi strokovni delavci: »Ko grejo v šolo, bi morali učitelji vedet, kaj se je 

z otrokom dogajalo v vrtcu in katera so njegova šibka ali močna področja. Več te preventive, 

zgodnje obravnave in povezovanja.« Država naj torej spodbuja timsko delo in sodelovanje 

različnih kadrov v procesu usmerjanja in obravnave otrok, ki sta ključ do zgodnje in celostne 

obravnave otrok z MAS oziroma vseh otrok s posebnimi potrebami.  
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Slika 4.21 Prikaz ključnih tem kategorije Poznamo rešitve, a smo preslišani 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

TRETJA KATEGORIJA: PREZRTE POTREB STARŠEV OTROK Z MAS 

 

Čisto na koncu, a verjetno najpomembnejše, so tukaj še potrebe staršev otrok z MAS, ki jih 

zaradi slabosti državnega sistema in neangažiranih ter slabo informiranih strokovnih delavcih 

ne morejo zadovoljiti. Verjetno je teh potreb še več, a se starši velikokrat fokusirajo na 

potrebe svojih otrok in na zagotavljanje pomoči za njih. Mikuš Kos (1999) opozarja, da so 

pomoč, razumevanje in podpora staršem ter usmerjanje k zadovoljevanju lastnih potreb 

ključni elementi pomoči pri otroku s posebnimi potrebami. Starši morajo prepoznati svoje 

potrebe in hkrati vire moči, s katerimi le-te lahko zadovoljijo. Novljan (2004) kot vir moči 

izpostavi srečanja s starši s podobno izkušnjo, pridobivanje informacij o metodah, tehnike in 

spretnosti dela z otrokom, sodelovanje s strokovnjaki in različne oblike terapij. Podobno drži 

tudi za starše v vzorcu, kjer v ospredje stopa potreba po povečanju ponujene strokovne in 

čustvene podpore in pomoči strokovnih delavcev vseh smeri in državnega sistema nasploh.  

 

V prvi vrsti starši želijo in potrebujejo več informacij, sploh na začetku, ko ne vedo, kaj je 

MAS, a M1: »Dejstvo je, da vse kar veva o avtizmu, sva prebrala in našla na spletu, sama. 

Od pravic, ki jih kot starša otroka s posebnimi potrebami imava, do vseh možnih terapij, ki so 

že takrat obstajale drugje na svetu … pri nas seveda ne.« Želijo si, da bi strokovni delavci 

hitreje prepoznali, da njihov otrok odstopa od povprečja in jih na to opozorili, saj bi s tem 

omogočali zgodnjo obravnavo. Nato starši potrebujejo informacije o metodah, pristopih in 

tehnikah, da bi se lažje znašli v domačem okolju in otroku pomagali k napredku. Tako M5: 

»Tok je enih metod pa tok mamo enih strokovnjakov k delajo, eni k se izobražujejo mislm, pol 

si pa za vse sam,  a ne, nobene pomoči. K bi te vsaj usmerl, aha, a ste probal to, a ste tist že 

slišal. Ne vem.« Želijo si biti informirani o terapijah, ki v tujini že delujejo, a ne tako, da to 

iščejo sami, ampak da jih o tem obveščajo strokovni delavci, ki naj se na področju MAS 

stalno izpopolnjujejo ter spoznanja integrirajo v prakso, prenašajo na starše. O4: »Ja, sej 
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hodjo, a ne, k so ta srečanja, hodjo tej zdravniki in hodjo in poslušajo in spremlajo in 

poslušajo te izkušnje. Da bi se pa to v sistemu neki, da bi se pa to v sistemu spremnil, a ne, 

zdravstvenem, da bi se pa to integriral not, a ne, tega pa ni, al pa da bi vsaj specialni 

pedagogi začel, ne vem, da bi oni začel to spremlat, pa, sej teorijo majo, ne rečem nč, ampak, 

praktično je pa to kr izziv.« Danes je stanje tako, da informirajo starši. Starši si želijo več 

informacij na enem mestu, najbolje v »Ambulanti za avtizem«, ki bi tako opravičila svoj 

obstoj, in kot pove O5: »Definitivno morš dobit informacije iz institucij, k se ukvarjajo z 

avtizmom al pa majo še clo avtizm v imenu, ne pa da ne dobiš tm nobene informacije, a ne, to 

je pa žalostn.« Pomembne so tudi informacije o posebnih pravicah in dolžnostih, o katerih 

staršev nihče ne obvesti. O3 predlaga: »Oni bi mogli met papir pa napisat unih dvajset stvari 

al kuk pa napisat, a ne, vi mate tule pa tule to so vaše dolžnosti, tole so pa še pravice. Da nek 

na enmu mesti tu zvejš, da ne rabš, kaj ti prpada, da ni treba cestnine plačat pa registracij. 

Ampak ne, ti moraš tu vsepovsod iskat, pa zvedt takule.« Če bi informacije imeli strokovni 

delavci, bi s tem staršem prihranili veliko časa in energije, ki bi jo lahko usmerili v svojega 

otroka, več časa pa bi jim ostalo tudi za zadovoljevanje svojih potreb, skrb zase, svoje 

interese, prijatelje.  

 

Skrb zase in drug za drugega je druga potreba staršev, zato potrebujejo kot O1: » Potrebujemo 

podporo, da bi se starši lahko malce oddahnili in brez slabe vesti kdaj preživeli kakšen dan 

tudi brez naših otrok. Tega ni. Pa tudi skoraj nikamor se jih ne da vključit, ker jih ne 

sprejmejo, ni dovolj usposobljenih ljudi, spremljevalcev.« Starši si želijo ohranjati svoje 

interese in prosti čas, a jim zmanjka časa, saj otrok z MAS potrebuje stalno pozornost in 

usmeritve. Dobro je, če imajo starši v ozadju podporo družine, kot pri M6, ki jim lahko otroka 

pustijo, da si oni privoščijo oddih: »Zlo nama pomaga, da gre N lahko na počitnice za en 

teden ali dva h komu od najinih, da se spočijemo od njega in on od nas. Druge pomoči 

družine pa nisva rabila, razen občasnega varstva pri otroških boleznih do njegovega šestega 

leta.« M2 opozori na podporo partnerja: »Al pa kam grem, rečem descu, dej mi dvajset, 

štrdeset euru in grem u štacuno in si kupm neki zase.« Starši, ki tega nimajo, pogrešajo več 

interesnih dejavnosti, ki bi bile namenjene oziroma bi sprejemale tudi otroke z MAS. M3 si 

želi: »Edin še to no, mogoče manjka res več teh dejavnosti za otroke naše, da ni sam za 

normalne, pa da bi bli kakšni spremljevalci, da bi se kej več z njimi ukvarjal. Tega res 

manjka. Plavalni tečaj recimo.« Želijo si tudi bolj prilagodljive in fleksibilne programe v 

šolah, kjer naj bi tudi v podaljšanem bivanju, če je že na voljo, strokovni delavci, poznali 

določene metode dela z otrokom. Če tega ni,  M4 pripoveduje: »Zdi se mi tud, podaljšano 

bivanje al pa te aktivnosti šolske, ne vem, če so prpravlene na način, da vključujejo tud take 

otroke, zdi se mi, da bi mogla bit taka pomoč, da bi lažje zdržov v podaljšanem bivanju, mislm 

mi, starši, smo pol obremenjeni, kdaj ga lahko pridemo iskat al pa kdaj ga pripeljemo zarad 

tega, ker ne zdrži doug časa v taki skupini in si že zrd tega pol rabš iskat neko pomoč al starih 

staršev al pa moraš sam skrajšat delavnik, že zarad takih stvari.« V tujini take težave rešujejo 

s centri za oddih, kamor gredo lahko otroci z MAS večkrat na teden za nekaj ur, tam pa so jim 

na voljo strokovnjaki z različnih področij. Staršem je v času, ko je otrok v oskrbi 

strokovnjakov, omogočen čas, ki ga namenijo nakupom, počitku in razbremenitvi (Lorenčič, 

2010). Podobno predlaga tudi O1: »Bilo bi super, če bi obstajala skupina, ki bi jo poklical, 

kadar bi potreboval varstvo za par ur ali kakšno noč ali dve.« 

 

Podobno kot časovno razbremenitev starši potrebujejo tudi finančno podporo države, ki je je 

trenutno zelo malo, sploh z vidika zagotavljanja primerne in potrebne obravnave otrok z 

MAS. Starši poročajo, da je premalo stvari na napotnice ali pa je sistem oblikovan tako, da 

otroku zaradi pripadanja nečesa ne pripada nekaj drugega, kar bi nujno potreboval. Tako se 

morajo starši odločati med različnimi možnostmi, pri tem pa vedo, da bi otrok potreboval še 
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več. Tako starši v vzorcu menijo, da bi morali biti otrokom z MAS zagotovljena vsaj 

brezplačna obravnava pri logopedu, delovna terapija in senzorna integracija kot pravi M5: 

»Pol delovna terapija bi mogla bit vsakmu takmu otroku omogočena. Sigurn. Pač, tud ta 

senzorna integracija, to je vse samoplačniško v Sloveniji. To je ključnega pomena za otroka z 

avtizmom ne. K ma take težave, da se prepozna, da se svetuje, to bi mogl bit vse, to bi mogl bit 

vsakmu dostopn. Ker vsi nimajo take sreče, da si lohk samoplačniško prvoščjo.« M4 omenja 

poleg tega še spremljevalca znotraj vzgojno-izobraževalnih programov, ki bi jim omogočal 

vključenost med druge vrstnike in stalno strokovno podporo, a država pri tem ne pomaga: 

»No, pa smo spet tm pr tem, kaj bi lohk država več nardila, to da bi mel tak otrok skos 

pomoč.« V takšnem sistemu bi bili starši razbremenjeni iskanja samoplačnikov in plačevanja 

dragih terapij, ki prinašajo učinke. Velik strošek še vedno sicer predstavlja strošek za prevoz, 

a M4 pravi: »Sj mi starši smo velik prpravleni tko otroke vozt. Mi hodmo dvakat, trikat 

tedensko na neurofeedback u Lublano recimo, ne. In tud k logopedinji ga vozmo, pa pol 

uveljavljaš te dodatne dneve dopusta in tko naprej. Če bi vidl, da majo neko ekipo, k res zna 

delat, pa da je napredek viden, js mislm, da bi vsi starši vozil.« Povezano s prevozom M3 

izpostavi tudi: »Manjka prilagojeni oddelk v več krajih po Sloveniji.«  

 

Zdi se, da je v ozadju vsega potreba po večji emocionalni podpori in pomoči staršem. Starši 

otrok z MAS so namreč v situaciji prepuščeni sami sebi, sistem jim pomaga samo toliko, da 

otroka diagnosticira, usmeri in mu zagotovi minimalno pomoč. Staršem zaradi otroka s 

posebnimi potrebami pripadajo nekatere pravice, do katerih se morajo dokopati sami in so 

velikokrat preskromne, da bi starši z njihovo pomočjo nadomestili vse vire, ki jih porabijo za 

zagotavljanje obravnave otroka. Pogosto so tudi socialno izključeni, saj okolica ne razume 

otrokovega funkcioniranja, ker otrok ne prenese posameznih prostorov in tako omeji tudi 

aktivnosti staršev, ali v začetku, ko se mora družina reorganizirati ter razdeliti vloge in naloge. 

Ena izmed potreb staršev, kot pri O4, je tudi ozaveščanje o MAS: »Bolj bi mogla država al pa 

stroka razložit, v čem je problem, da bi starši več vedl, vsi, ne sam tisti, k mamo pač take 

otroke, mi se itak izobražujemo, pa bi pol mogoče vedla, da tej otroci niso namenoma taki, 

ampak da se trudmo vsi, a ne. Pa bi pol mogoče družba to tud drugače sprejela. K drgač si še 

vedno nek moteč faktor, te vidjo. Pa čeprou ne bi smel bit, ampak pač ti si. Zato ker je otrok 

tak, da se ne more vklučt v dejavnosti, ker je otrok tak, da ima težave in pol si avtomatično še 

ti izklučen tud kot starš.« Starši otrok z MAS potrebujejo podporo prijateljev, družine in 

partnerja, potrebujejo sprejemajočo okolico, ki razume, zakaj je otrok tak, kakršen je, in 

podpira njihovo vzgojo, odločitve in pristope k reševanju in kot M7:  »Ne da te obsojajo al pa 

kej pametujejo skos neki al pa kej.« Potrebo po čustveni podpori starši pogosto zadovoljujejo 

v družbi staršev s podobnimi izkušnjami in želijo, da bi se oblikovalo več skupin, v katerih bi 

se združevali starši in strokovni delavci, tako O6: »Bi se lahko pogovorili med sabo in s 

strokovnjaki, ali pa neke vrste izobraževanj s praktičnimi primeri. Več informacij, pomoči, 

podpore, sodelovanja, diskusij.«  

 

V ospredju so torej potrebe po časovni in finančni razbremenitvi, čustveni podpori, 

informacijah, vključenosti v obravnavo in sodelovanju s strokovni delavci, v prvi vrsti pa 

potreba, da te slišijo strokovnjaki in država, v zavedanju, da so starši eksperti iz izkušenj, od 

katerih se lahko največ naučimo, in njihove izkušnje ter ideje integriramo v prihodnjo 

obravnavo otrok z MAS. Vsi strokovni delavci, tudi tisti, ki načrtujejo zakonodajo s področja 

otrok s posebnimi potrebami, bi morali delovati iz konceptov etike udeleženosti, perspektive 

moči, znanja za ravnanje in ravnanja s sedanjostjo. Ti tvorijo delovni odnos soustvarjanja in v 

ospredje postavljajo uporabnika, njegove izkušnje, znanje in dajo možnost, da je slišan njegov 

glas, torej potrebe, za katere v nadaljevanju skupaj soustvarjata rešitev (Čačinovič Vogrinčič, 

2007). Premik k obravnavi, ki predvideva več participacije staršev otrok s posebnimi 
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potrebami ter ponuja pomoč in podporo celotni družini, naj bi prinesel »Zakon o celostni 

zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami«, ki se je začel uporabljati 1. 

januarja 2019 (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, 

2017).  

 

Slika 4.22 Prikaz ključnih tem kategorije Prezrte potrebe staršev otrok z MAS 

 
Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 

 

5. SKLEP 

 

Ugotavljam, da starši otrok z MAS izpostavljajo predvsem neprijetne izkušnje s strokovnjaki 

različnih služb in opozarjajo na slabosti državnega sistema, ki zanje ne zagotavlja ustrezne 

skrbi. V ospredju ugotovitev je mehanicistični odnos, ki ga prinaša medicinski diskurz, kar se 

kaže v hitri diagnostiki, neinformiranju staršev o možnostih, zanimanju za diagnozo in ne za 

posameznika ter v prezrtih potrebah staršev, ki želijo prispevati k boljšim razmeram na 

področju MAS za prihodnje generacije. Ti so v svojem znanju, potrebah in predlogih 

prevečkrat preslišani. Te ugotovitve lahko vidimo tudi ob pogledu na vse kategorije, ki so se 

pojavile tekom raziskave in so prikazane na Sliki 5.1.  

 

Bouwkamp in Bouwkamp (2014) v povezavi s podporo in pomočjo družinam govorita o 

navzdol obrnjeni spirali v procesu podpore in pomoči. Ta prikazuje nekatere napake 

strokovnjakov, ki vodijo k stanju, kakršnega opisujejo starši v vzorcu. Preko predstavitve 

modela bom pokazala, kako bi, s predlogi staršev, lahko to spiralo obrnili navzgor in 

prispevali k izboljšanju pomoči in podpore družinam otrok z MAS.  
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Slika 5.1 Prikaz kategorij po raziskovalnih vprašanjih 

 

Vir: Medved, lastni prikaz (2018) 
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informacij glede metod, tehnik, terapij, pravic in dolžnosti ter strokovne delavce, ki jim 

prisluhnejo in omogočijo skupno načrtovanje podpore in pomoči. S tem bi se strokovni 

delavci izognili tistemu, kar avtorja (prav tam) prikazujeta kot prvo napako, ki je pogosto 

predvidevanje o tem, kaj je za družino ključnega pomena, pri čemer se izgubijo dejanske 

potrebe družin.  

 

Starši imajo izkušnje in spoznavajo, da vsak otrok reagira na drugo metodo, terapijo in da ene 

rešitve ni, saj so si otroci z MAS med seboj zelo različni, zato tudi govorimo o spektru. Tako 

nikakor ni ustrezno, da so procesi pomoči in podpore vkalupljeni v protokole, kar je drugi 

vzrok za navzdol obrnjeno spiralo (prav tam). Edino področje, kjer bi bil protokol smiselen, 

je, kot pravijo starši v vzorcu, obveščanje o pravicah in dolžnostih ter začetna pomoč pri 

urejanju in zbiranju dokumentacije. Starši si želijo, da bi, po prejemu odločbe, na enem mestu 

izvedeli čim več infomracij, o možnostih, pravicah, nadaljnjih postopkih, dobrih praksah. 

Predlagajo poseben oddelek na centru za socialno delo ali vsaj oblikovanje letakov, na katerih 

bi bile zapisane najpomembnejše informacije, ki olajšajo začetni šok. Na splošno si želijo 

enotne pomoči na enem mestu, saj jih preštevilni strokovnjaki, obiskovanje le-teh, prenašanje 

informacij in nasprotujoči pogledi begajo in pahnejo še v večjo stisko in nemoč. Avtorja (prav 

tam) pravita, da se v poplavi strokovnih delavce znajdejo med neštetimi dogovori, pogledi in 

domačimi nalogami. In ker veliko število ni dovolj, se, sploh na področju vzgoje in 

izobraževanja, strokovni delavci zelo hitro menjajo, kar spodkopava zaupanje in zahteva 

gradnjo le-tega vedno znova. Starši hočejo večjo stalnost izvajalcev za dodatno strokovno 

pomoč, vzgojiteljev v razvojnem oddelku ter logopedov.  

 

Bouwkamp in Bouwkamp (prav tam) kot naslednjo napako izpostavita razpršenost podpore in 

pomoči, kar so kot velik minus sistema omenjali tudi starši v vzorcu. Ker je družina sistem, 

otrok z MAS v veliki meri vpliva nanj, zato pomoč v prvi vrsti potrebujejo vsi člani. Pomoč 

na več področjih potrebuje tudi otrok. Problem se pojavi, ker strokovnjakov, ki bi nudili 

podporo in pomoč na vseh področjih, ni, vsak se usmerja samo v svoj del problema in ga 

rešuje nepovezano z ostalimi, kljub zavedanju, da le-ti medsebojno močno sovplivajo. 

Timskega dela praktično ni. Prej kot to, opazimo konkurenčne strani in različne strokovne 

interese, pristope, ki starše lahko vodijo v še večjo zmedo in jih obremenijo z izbiranjem med 

različnimi med seboj nasprotujočimi se ponudbami. Starši v vzorcu so predlagali ustanovitev 

tima strokovnjakov, ki bi na istem naslovu obravnavali otroka na vseh področjih in nudili 

emocionalno ter informacijsko podporo tudi staršem. Oblikoval naj bi se tim, ki bi iskal 

skupne cilje, oblikoval načrte, aktivnosti in dejavnosti, metode in tehnike, prilagojene 

posamezniku ter skrbel za evlavacijo. V takšnem timu se oblikje skupen in enoten pogled na 

problem, iščejo se skupne rešitve, h katerim potem vsi stremijo. V ta tim morajo biti nujno 

vključeni tudi starši. Smiselno bi bilo, da bi imeli večjo vlogo tudi pri pripravi odločbe o 

usmerjanju, saj so tisti, ki najbolje poznajo otroka in njegovo delovanje v realnosti pa njihovo 

mnenje šteje najmanj.  

 

S takšno organizacijo bi se vsi skupaj lažje izognili tudi gašenju požarov, saj bi delo potekalo 

kontinuirano ter prelaganju odgovornosti in krivde z enega na drugega. Otroku in staršem bi 

bili tako stalno na voljo strokovni delavci, ki situacijo poznajo, z dobrim načrtovanjem in 

sodelovanjem vseh vpletenih, pa bi lahko preprečili marsikatero krizo. Preko pogovorov s 

starši vidim, da vidijo rešitev v preventivnem delu, kamor prištevajo večje možnosti vpisa 

otrok s posebnimi potrebami v popoladnske aktivnosti, centre za oddih, usposobljene 

spremljevalce otrok z MAS, več ur dodatne strokovne pomoči, delavnice o drugačnosti in 

sprejemanju, predavanja in seminarje z zanimivo vsebino in novimi metodami in tehnikami 

ter več podpornih skupin in skupin za samopomoč za starše, kjer je dovoljeno izraziti svoja 
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čustva, občutke in probleme. K preventivi sodi tudi ozaveščanje javnosti o osebah z MAS, 

njihovih sposobnostih, zmožnostih, znanju, toplini, ljubezni, ki bi ob uporabi pravega pristopa 

lahko izbrisala stereotipe in prepričanja strokovjakov in laikov.  

 

Problematizirata (prav tam) tudi ločeno reševanje problemov, ki se povezuje z 

razdrobljenostjo in nepovezanostjo strokovnih delavcev. Dalje opozarjata na to, da je temeljno 

vodilo lahko denar in lastna korist, na kar so opozorili tudi starši. Strokovne delavce bolj kot 

kvaliteta torej zanima kvantiteta, saj slednja prinaša denar. Prva prinaša zadovoljstvo, 

napredek, uspeh in nasmeh, a je to drugotnega pomena. V modelu obrnjene spirale na koncu 

šteje le to, da si opravil normirane ure in bil za to plačan direktno od staršev, če si 

samoplačnik ali preko države. Vse to za posledico nosi tudi dolge čakalne vrste, ki pomenijo 

obdobje brez pomoči in podpore. Starši si želijo, da bi javni in tudi zasebni sektor zaposlil več 

strokovnjakov, ki imajo znanja s področja MAS in so pripravljeni kontinuirano delati z 

njihovimi otroki, s čimer bi razbremenila tiste delavce, ki teh znanj nimajo in jim zato niso v 

pomoč, ampak prej pomenijo dodatno breme, hkrati pa bi to pomenilo zmanjšanje čakalnih 

dob.  

 

V ospredje dela z otroki in starši z MAS mora priti odnos, ki mora postati osnova za 

delovanje. Starši si namreč želijo strokovnjake, ki bi slišali in prepoznali njihove potrebe ter 

se nanje odzivali. Želijo si aktivne poslušalce, zmožne empatije in razumevanja, z veliko 

znanja ter informacijami, ki kažejo zanimanje in interes za področje MAS in so pripravljeni z 

nasveti in znanjem pomagati tudi njim. Strokovni delavec, pravijo, mora biti nekdo, ki se 

angažira za otroka in njegovo družino, prepozna in v ospredje postavi pozitivne stvari, 

potenciale, interese in na njih gradi in v ospredje pogovora ne prinaša deficitov. Želijo si 

nekoga, ki v njihovega otroka verjame, mu postavlja izzive, staršem pomaga ter svetuje, kako 

naj mu pri doseganju ciljev pomagajo. Prav tako mora biti strokovnjak nekdo, ki je na voljo 

za pogovor o neprijetnem, o ovirah, o čustvih. Če tega strokovni delavec nima, gre za 

pomanjkanje osebne avtoritete, k čemur v največji meri prispevajo postopki, dokumenti, ki 

skrijejo strokovnjaka kot osebo (prav tam). Da bi spiralo obrnili navzgor, starši najboljšo 

rešitev vidijo v usposobljenih spremljevacih, ki naj bi imeli zgoraj našteto in bi v prvi vrsti 

otroku nudili varnost, oporo in pomoč ter dali možnost, da je vključen med vrstnike v rednem 

programu vzgoje in izobraževanja, sami pa bi se s tem znebili vsaj dela skrbi, ki se veže na 

prihodnost njihovega otroka.  

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Magistrsko delo zaključujem najprej z ugotovitvijo, da so glas v moji raziskavi dobili pravi 

ljudje. Gre namreč za skupino, ki je v slovenskem prostoru zapostavljena, neslišana in 

predvsem osamljena in ranljiva. Gre za posameznike, ki se še predobro zavedajo svoje 

situacije in situacije v družbi in sistemu nasploh, zavedajo se napak, ki bi jih bilo nujno 

odpraviti. Prav tako se zavedajo svojih potreb, za katere vedo, da verjetno ne bodo nikoli v 

celoti zadovoljene, a se borijo, zase, za svoje otroke in prihajajoče generacije. Želijo 

spremembe, ki bi vsaj malo olajšale življenje tistim generacijam staršev otrok z MAS, ki 

prihajajo. Širiti želijo znanje, metode, informacije o pravicah, dolžnostih, spodbuditi želijo 

integracijo in inkluzijo, vključevanje otrok v redne oddelke. Želijo si, da bi družba bolje 

poznala MAS, da bi se ljudje znebili stereotipnih predstav, da bi bili otroci sprejeti v družbi 

takšni, kot so, in da njih samih ne bi več videli kot starše, ki razvajajo ali ne znajo vzgajati. Na 

tem mestu bi rada priznala vsem tem staršem in tudi drugim staršem otrok s posebnimi 
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potrebami ves trud, voljo, napor, vztrajnost, zanimanje in predvsem ljubezen, ki jo vložijo v 

vzgojo otrok in v pripravo na samostojno življenje otrok v prihodnosti.  

 

V analizi prvega raziskovalnega vprašanja smo spoznali, da starši poznajo zakonodajo 

Republike Slovenije, poznajo nekatere pravice in dolžnosti, a so do njih prišli sami, brez 

pomoči strokovnih delavcev, po naključju ali preko informacij drugih staršev otrok s 

posebnimi potrebami. Pogosto je minilo kar nekaj let, predno so prišli do prvih informacij. 

Spoznali smo tudi, da zakonodaja starše otrok z MAS vključi v obravnavo samo pri 

individualiziranem programu, za kaj več pa se lahko organizacije odločajo same. Uradni 

dokumenti kot taki ne izhajajo iz konceptov etike udeleženosti in perspektive moči. V manjši 

meri sta omenjena koncepta prepoznana le v »Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju« med 

temeljnimi cilji in načeli dela z otroki s posebnimi potrebami.  

 

V drugem raziskovanem vprašanju sem odgovorila na vprašanje o tem, s kom vse se starši 

otrok z MAS srečajo v postopku usmerjanja in obravnave. Ugotovila sem, da je na tej poti 

veliko strokovnih delavcev, ki delujejo iz različnih konceptov, imajo različne pristope in 

znanja z različnih področij; od zdravstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva do 

športa, umetnosti, glasbe in plesa. Starši so večinoma izražali nezadovoljstvo z vsemi 

strokovnimi delavci, posebej z zdravstveno mrežo, zaposlenimi v »Ambulanti za avtizem« ter 

vključenimi v »Komisijo za usmerjanje«. Nezadovoljstvo se povezuje z neangažiranostjo 

strokovnih delavcev, neinformiranostjo, nepoznavanjem MAS, s hitrim in površnim delom, z 

nevključevanjem staršev v proces obravnave, nezainteresiranostjo za otroka in njegov 

napredek. Večina staršev je povedala, da se najdeta eden ali dva strokovna delavca, ki nudita 

ustrezno čustveno ter informacijsko podporo in staršem s tem predstavljata vir moči. 

Strokovni delavci, s katerimi so starši zadovoljni, so v manjšini.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje  daje odgovore na to, kakšne oblike podpore in pomoči so 

starši sploh prejemali. Zaključim lahko, da je obojega absolutno premalo, saj so starši govorili 

o nevključenosti v proces, o pomanjkanju informacij od strokovnih delavcev, o času, ki ga 

preživljajo za knjigami in na spletu v želji poiskati metode dela, tehnike, uspešne terapije ter o 

prepuščenosti samim sebi. Kritični so bili tudi do načrtovanja in izvedbe seminarjev in 

izobraževanj, ki ne upoštevajo dejanskih potreb. Starši želijo biti več vključeni v obravnavo 

otroka in več prispevati k njegovemu napredku, hkrati pa želijo več podpore stroke tudi sami. 

Želijo si, da bi strokovni delavci med seboj več sodelovali, da bi bilo več timskega dela, saj 

tako sami ne bi bili več leteči prenašalci informacij, obravnava otroka pa bi bila celostna in 

bolj kakovostna.  

 

Med pisanjem sem spoznala tudi, da se starši otrok z MAS srečujejo s številnimi 

obremenitvami, z neprijetnimi občutki, razočaranjem, jezo, s strahom, stisko, krivdo, katerih 

največji krivec je sistem ali pa bolje rečeno prevladujoči diskurz, ki ta sistem vodi. Pri nas je 

še vedno v ospredju medicinski diskurz, skupaj z diagnosticiranjem, kategorizacijo, 

usmerjanjem in odpravljanjem primanjkljajev. Pozabljamo pa na to, da v procesu obravnave 

nikoli ne smemo gledati samo na posameznika individualno, ampak na posameznika, ki je del 

sistema, v katerega je vključen. In ko pogledamo Bronfenbrenerjev ekološko-sistemski model, 

vidimo, da je človek vključen v mnogo sistemov, na katere vpliva, oni pa vplivajo nanj. 

Najpomembnejši je zagotovo družinska celica, zato posebna potreba ni nikoli samo stvar 

otroka, ampak cele družine (Hristovski, 2003). V obravnavo morajo biti tako vključeni tudi 

starši, saj potrebujejo pomoč in podporo. Menim, da so prav oni tisti, katere bi morali 

strokovni delavci opolnomočiti prve. V prvi vrsti bi jih morali prepoznati kot eksperte, na kar 

opozarja Jurišić (2015c) in jim priznati, da so tisti, ki svojega otroka najbolje poznajo, 
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poznajo njegove navade, funkcioniranje, šibkosti in tudi interese, potenciale in močna 

področja. Starši bi morali biti kot enakovredni partnerji, vključeni v celoten proces usmerjanja 

in obravnave otroka, njihovo mnenje pa bi moralo biti bolj upoštevano in spoštovano. 

Vsekakor pa mnenje staršev ne more kar nadomestiti mnenja stroke, kar se pogosto dogaja, ko 

se strokovnjakom otroka ne da pregledati in strokovna mnenja pišejo na podlagi poročanja 

staršev ali vzgojiteljic. Strokovni delavci morajo staršem ponuditi vso podporo, podati mnenja 

na podlagi poznavanja otroka in stika z njim, starše pa vključiti kot sodelavce in 

sooblikovalce pomoči.   

 

Z vsem tem se morajo soočati sami ali ob podpori ožjih družinskih članov ter staršev s 

podobnimi izkušnjami, kar sem ugotovila skozi iskanje odgovora na četrto raziskovalno 

vprašanje. Največjo oporo staršem v vzorcu predstavljata partner in ožja družina. Pri slednji 

je sicer potrebnega več časa, da se z diagnozo otroka sprijazni, a se starši lahko zanesejo vsaj 

na stare starše, da bodo otroku nudili varstvo, starši pa bodo tako dobili nekaj časa zase. V 

veliko podporo in predvsem v pomoč glede informacij so starši s podobnimi izkušnjami, ki 

prinesejo tudi olajšanje v pogovoru, saj vedo, o čem govori drugi. So tisti nekdo, ki razume. 

Starši pogrešajo prijatelje, ki bi razumeli in sprejeli, a se pogosto umaknejo, saj ne razumejo 

spremenjenih navad družine, predvsem pa ne razumejo otrokovega funkcioniranja in vedenja.  

 

Žalosti me dejstvo, da starši v procesu pogosto ostanejo izključeni, vključeni so le v 

oblikovanje individualiziranih programov, a pogosto gre pri tem samo za pregled dokumenta, 

ki ga napiše strokovni delavec sam. Izključeni so tudi kot družina, najprej prostovoljno zaradi 

potrebe po reorganizaciji vlog in nalog, kasneje jih zapuščajo prijatelji, zaradi nerazumevanj 

sprememb ter nenavadnega, izstopajočega vedenja otroka, ki lahko ogrozi tudi njihov ugled. 

Starše otrok z MAS si predstavljam kot strašilo na polju, ki ga obletavajo črne vrane, vanj 

zabadajo kljun in mu prizadenejo bolečino ali pa se ga tako bojijo, da bežijo daleč stran. 

Čeprav je strašilo v podobi človeka, ga vidimo kot kup slame brez srca. Tako si tudi o starših 

otrok z MAS ustvarjamo napačne predstave in nanje lepimo različne etikete, bežimo od njih, 

jih obsojamo. Sistem in strokovni delavci jim namesto pomoči in podpore postavljajo ovire, 

kot strašilu kljuvajoče vrane, ki prizadenejo bolečine in staršem otežujejo proces 

spoprijemanja z otrokovo diagnozo.  

 

V odgovarjanju na zadnje, peto raziskovalno vprašanje smo spoznali, kaj starši najbolj 

pogrešajo in s tem predloge za izboljšanje trenutnega stanja. Najprej naj spomnim na to, da se 

s čustvi staršev ne obremenjuje nihče, tudi proces usmerjanja in obravnave za otroke z MAS 

pa obstaja, kot pravijo starši, samo zato, ker mora biti in žal ne prinaša večjih napredkov. Ur, 

namenjenih delu, je premalo, premalo je usposobljenega kadra, poznavanja metod, ki v tujini 

delujejo, premalo je raziskav, predvsem pa posluha države za dodeljevanje spremljevalcev 

otrokom z MAS. Strokovni delavci sicer opravljajo svoje delo, a so starši kritični, poudarjajo 

segregacijsko težnjo, površno delo, neangažiranost, neinformiranost in stagnacijo v 

poznavanju metod, raziskav in tehnik dela predvsem pri zaposlenih v ambulanti za avtizem ter 

vključenih v komisijo za usmerjanje. Najbolj so kritični do sistema, ki se ne odzove na 

povečanje populacije otrok z MAS, ne vnaša sprememb v izobraževalni sistem, zakonodajo. 

Po pogovorih s starši menim, da si starši želijo več delovanja iz konceptov, ki jih zagovarja 

socialna pedagogika. Želijo si biti vključeni, biti spoznani kot eksperti, želijo sodelovati, 

govoriti, se pogovarjati, načrtovati, biti aktivni udeleženci. Želijo, da jih strokovni delavci 

opolnomočijo,  zato prosijo za informacije, prenos znanja, idej, metod in tehnik za delo z 

otroki in pričakujejo, da bodo tudi oni sprejemali njihove dobre prakse ter informacije, ki jih 

prinašajo v odnos. Predvsem pa si želijo normalno življenje, ki bi pomenilo, da imajo kljub 

otroku z MAS še vedno čas zase, za svoje interese, aktivnosti, za druženje s prijatelji in 
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partnerjem. Spoznala sem, da starši pogosto pozabljajo nase, saj je skrb za otroka in njegovo 

prihodnost tako velika, da preprosto ni časa za lastne interese, kar se je kazalo tudi skozi 

pogovore, ko so starši več kot o svojih potrebah govorili o potrebah otrok. In ker starši 

pozabijo nase, verjetno nanje pozabi tudi sistem.  

 

Kot socialna pedagoginja si želim, da bi država in stroka večkrat izhajali iz uporabnikov in 

njihovih potreb, opažanj, spoznanj. Mogoče preveč optimistično, a vseeno, čakam dan, ko 

bodo starši kot so ti, ki so bili vključeni v mojo raziskavo, aktivno vključeni v pripravo in 

načrtovanje dokumentov, najprej na ravni organizacij, kasneje pa tudi na ravni zakonodaje 

Republike Slovenije. To magistrsko delo pa je spodbuda strokovnim delavcem k razmisleku o 

svojem delovanju, o odnosu z uporabniki ter spodbuda k preoblikovanju dela ob upoštevanju 

potreb, pripomb in želja uporabnika. Je spodbuda k spoštovanju uporabnika, njegovega sveta 

in delovanja iz njegove perspektive ter spodbuda socialne pedagogike, da stoji za svojimi 

načeli, koncepti, metodami in intervencijami delavcem k predajanju znanja in drugačnemu 

pogledu na uporabnika, tudi na druge stroke in da ne ostajamo tiho ter v senci ostalih. Zdi se 

mi namreč, da, tako kot naši uporabniki, velikokrat brez glasu ostanemo tudi mi, socialni 

pedagogi in iz ozadja spremljamo napake.  

 

Za boljši vpogled v dejansko stanje bi lahko v nadaljevanju opravili pogovore z več starši 

otrok z MAS, s čimer bi prepoznali še več potreb, prav tako bi bilo zanimivo primerjati 

izkušnje s starši drugih populacij otrok s posebnimi potrebami ali pa se osredotočiti na razlike 

dojemanja med mamami in očeti ene populacije. Izkušnje staršev bi lahko v nadaljevanju 

služile tudi pri oblikovanju boljših smernic za celostno obravnavo otrok in oseb z MAS.  
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