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POVZETEK 

 

Poklic socialnega pedagoga je povezan z delom z izstopajočimi populacijami. Ena izmed njih 

so tudi otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki bivajo v vzgojnih 

ustanovah. Njim in vzgojiteljem iz vzgojnih ustanov je namenjeno magistrsko delo. V 

teoretičnem delu na osnovi definicij različnih avtorjev opredelim čustvene in vedenjske 

motnje (ČVM). Za lažje razumevanje, kaj vse ČVM predstavljajo, naštejem etiološke 

klasifikacije ČVM, ki so pomoč in opora pri diagnosticiranju otrok in mladostnikov z 

izstopajočim vedenjem in čustvovanjem. Na nastanek ČVM vpliva več različnih dejavnikov, 

zbranih v poglavju o dejavnikih tveganja, med katere sodijo osebnostne značilnosti, družina in 

njene socialnoekonomske značilnosti, šola ter vrstniške skupine. V nadaljevanju na kratko 

predstavim zakonsko podlago področja izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, kamor so 

uvrščeni tudi otroci in mladostniki s ČVM. Obširen del namenim predstavitvi vzgojnih 

ustanov v Sloveniji ter obravnavi populacije znotraj njih. Temeljne informacije črpam iz 

Vzgojnega programa (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004), ki je 

namenjen vzgojiteljem v vzgojnih skupinah kot vodilo pri načrtovanju dela in zavodskega 

vsakdana. Opišem cilje vzgojnega dela, načela, ki jim je treba slediti, ter dejavnosti za 

uresničevanje vzgojnega programa. Izpostavim oblike in metode dela ter opišem značilnosti 

vzgojitelja, vzgojne skupine in delovnega odnosa. Na koncu teoretskega dela na kratko 

opredelim spremembe sodobne družbe s procesi individualizacije, globalizacije in socialne 

izključenosti. 

 

V empiričnem delu prek analize šestih intervjujev z vzgojitelji iz vzgojnih zavodov spoznam 

značilnosti otrok in mladostnikov s ČVM, oblike in metode dela ter ovire, s katerimi se 

soočajo pri delu s nastanjeno populacijo. Glavne ugotovitve kažejo, da nastanjena populacija s 

ČVM prihaja iz nefunkcionalnih družin, kjer imajo starši veliko svojih težav (odvisnost, 

brezposelnost, stanovanjska problematika). Vedno več je razvajenih otrok ter otrok s 

psihiatričnimi diagnozami. Vzgojitelji svoje delo načrtujejo ter pri tem upoštevajo značilnosti 

posameznika in celotne skupine. Njihov glavni cilj je priprava otroka na samostojno življenje 

v skupnosti, zato uporabljajo strukturo dneva, ki je natančno določena, postavijo pravila, hišni 

red, kazni, nagrade, pomagajo otroku pri šolskem delu ter ga navajajo na osnovne življenjske 

veščine (higiena, priprava oblačil, pospravljanje, razporeditev časa). Ključ za uspešno delo je 

odnos med vzgojiteljem in posameznikom ter povezanost in doslednost tima vzgojiteljev. 

Glavna ovira pri njihovem delu je sam sistem, v katerega so vpeti, saj je po njihovem mnenju 

premalo zaposlenih na delovno izmeno, manjka notranja diferenciacija med zavodi, 

problematičen je velik starostni razkorak med otroki v skupini, zakonsko neurejeno 

sodelovanje s starši in prepozno nameščanje v ustanovo. Iz teh razlogov predlagajo zgodnejšo 

namestitev, sistemsko ureditev dela z družino oziroma starši, nove programe pomoči ter 

notranjo diferenciacijo med zavodi.  

 

Ključne besede:  dejavniki tveganja, oblike in metode dela, otroci in mladostniki s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami, sodobna družba, vzgojne ustanove za otroke in 

mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.  



 
 

ABSTRACT 

 

The social pedagogical profession includes working with emerging populations. One of them 

are children and adolescents with emotional and behavioural disorders living in educational 

institutions. The master's thesis is intended for them and the educators from educational 

institutions. In the theoretical part, based on the definitions of different authors, I define 

emotional and behavioural disorders (EBD). For an easier understanding of what all EBDs 

are, I list the etiological classifications of EBD that help and support diagnosing children and 

adolescents with emerging behaviour and emotions. The onset of EBD is influenced by 

several different factors collected in the chapter on risk factors, which include personality 

characteristics, family and its socioeconomic characteristics, school and peer groups. In the 

following, I briefly introduce the legal basis for the field of education of children with special 

needs, including children and adolescents with EBD. I devote an extensive part of the thesis to 

the presentation of educational institutions in Slovenia and the treatment of the population 

within them. I draw the basic information from the Educational Program (Škoflek, Selšek, 

Ravnikar, Brezničar and Krajnčan, 2004), which is intended for educators in educational 

groups as a guide in planning work and institutional everyday life. I describe the goals of 

educational work, the principles to be followed, and the activities for the realization of the 

educational program. I point out the forms and methods of work and describe the 

characteristics of the educator, the educational group and the working relationship. At the end 

of the theoretical part I briefly define the changes of a modern society through the processes 

of individualization, globalization and social exclusion. 

In the empirical part, through the analysis of six interviews with educators from educational 

institutions, I find out the characteristics of children and adolescents with EBD, the forms and 

methods of work, and the obstacles they face in working with the settled population. The main 

findings show that the settled population with EBD comes from dysfunctional families where 

parents have a lot of their own problems (addiction, unemployment, housing problems). There 

are more and more spoiled children and children with psychiatric diagnoses. Educators plan 

their work, taking into account the characteristics of the individual and the whole group. Their 

main goal is to prepare the child for independent living in the community, so they use the 

structure of the day, which is precisely defined, set rules, house rules, penalties, prizes, help 

the child with school work and refer him to basic life skills (hygiene, preparing clothes, 

tidying, time management). The key to successful work is the relationship between the 

educator and the individual and the cohesion and consistency of the team of educators. The 

main obstacle to their work is the system in which they are hooked, since they consider that 

there are not enough employees in the work shift, there is a lack of internal differentiation 

between the institutions, a big age gap between the children in the group is problematic, 

cooperation with parents is unregulated and placement of children in institutions is too late. 

For these reasons, they propose early placement, systemic regulation of work with family or 

parents, new assistance programs and internal differentiation between institutions. 

Keywords: risk factors, forms and methods of work, children and adolescents with emotional 

and behavioural disorders, modern society, educational institutions for children and 

adolescents with emotional and behavioural disorders. 
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1 UVOD 
 

V tretjem letniku srednje šole sem spoznala osebo, ki je bivala v vzgojnem zavodu in kasneje 

v stanovanjski skupini. Njena življenjska zgodba in njena pripoved o življenju v zavodu sta 

pomembno vplivali na odločitev za študij socialne pedagogike. Obvezno študijsko prakso sem 

opravljala v vzgojnem zavodu, saj sem se in se še vedno vidim kot vzgojitelj v vzgojni ali 

stanovanjski skupini. Po končani drugi stopnji študija sem imela občutek, da premalo vem o 

populaciji in tudi o načinu dela znotraj vzgojnih ustanov. 

 

V magistrskem delu zato na osnovi ugotovitev različnih avtorjev pripravim okviren vpogled v 

značilnosti populacije otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Poudarek 

je na dejavnikih tveganja. S pomočjo etioloških klasifikacij čustvenih in vedenjskih motenj 

naredim pregled možnih vedenj in čustvovanj, ki jih avtorji opredelijo kot ČVM. Pomemben 

del namenim pregledu Vzgojnega programa (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in 

Krajnčan, 2004), ki je vodilo za socialnopedagoško delo znotraj vzgojne ustanove. Pozornost 

namenim tudi vzgojitelju kot snovalcu življenja v vzgojni skupini. Spoznati želim oblike in 

metode dela, ki so pogosto uporabljene pri delu v vzgojni skupini. V zaključnem delu 

izpostavim ključne značilnosti sodobne družbe, ki pomembno vplivajo na vse družbene 

skupine, ne nazadnje tudi na populacijo s ČVM. 

 

Ker pa želim izvedeti dejstva o populaciji in načinu dela z njo neposredno iz prakse, opravim 

intervjuje z vzgojitelji, ki so zaposleni v vzgojni ustanovi ter izvajajo delo z otroki in 

mladostniki s ČVM. Zanima me, kaj je njihovo vodilo za delo z izbrano populacijo, iz česa 

izhajajo pri svojem delu. Zanima me tudi, s kakšnimi izzivi, zahtevami, morda ovirami se 

soočajo pri svojem delu. Osredotočim se na trenutno populacijo oziroma skupino, s katero 

izvajajo delo in pomoč. Hkrati želim spoznati tudi, ali se je v očeh vzgojiteljev populacija 

otrok s ČVM znotraj vzgojnih ustanov skozi leta spremenila, saj vendarle živimo v času hitrih 

sprememb in vedno večjih zahtev, zaradi česar so ravno mladi najbolj na udaru.  

 

Nalogo v celoti posvečam otrokom in mladostnikom s ČVM in vzgojiteljem, ki s svojim 

delom in energijo pomembno vplivajo na vsakega posameznika znotraj vzgojne skupine. 

Želim izpostaviti, v kakšni življenjski situaciji so se znašli otroci in mladostniki s ČVM v 

času tveganj in fluidnosti ter kako vse spremembe vplivajo na delo vzgojitelja v vzgojni 

ustanovi.   
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OTROCI IN MLADOSTNIKI S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI 

MOTNJAMI 
 

Preden opredelim populacijo otrok in mladostnikov s ČVM, si moram odgovoriti na 

vprašanje: Kdo so TI otroci in mladostniki? So drugačni od večine? Kaj jih dela drugačne? 

Mar govorimo o skupini, kjer so si vsi enaki, da jih imenujemo z eno besedno zvezo? Že če 

samo pomislimo na skupino otrok v razredu, vsi so 1. b, ugotovimo, da so med seboj tako 

različni, tako drugačni in hkrati podobni. Ravno tako je s populacijo otrok in mladostnikov, ki 

so združeni pod enotno besedno zvezo ČVM. 

 

Vsak posameznik ima enake potrebe, želje, pričakovanja in probleme kot vsi, kot nekateri 

med nami, sočasno tudi takšne, ki jih ima le on sam. Zato ne moremo govoriti o otroku 

nasploh oziroma skupini nasploh, pravi Korczak (1969, v Kobolt 2010a), in zato tudi otrok, 

mladostnik s ČVM nasploh ne obstaja. Govorimo lahko le o konkretnih posameznikih z 

njihovimi osebnostnimi značilnostmi ter vedenjskimi in čustvenimi odzivi. Družba pa s 

svojimi pričakovanji, normami, pravili ter kulturo določa meje, kaj je sprejemljivo in kaj je 

tisto, kar izstopa, je težavno in moteče (prav tam). Posledično določene konkretne 

posameznike opredeli kot moteče in slednji se znajdejo skupaj v skupini otrok in 

mladostnikov s ČVM.  

 

Otroci in mladostniki s ČVM imajo ravno tako potrebe, želje, pričakovanja kot vsi ostali. Le 

družba jih označuje kot drugačne, saj s svojim vedenjem in/ali čustvovanjem kršijo obstoječe 

družbene norme. Slednje omogočajo nemoteno delovanje družbe, sobivanje v njej ter 

medsebojno sožitje (Skalar, 1987).  

 

2.1.1 OPREDELITEV POPULACIJE 

 

Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so specifična skupina otrok in 

mladostnikov, ki je znotraj zakonodaje na področju vzgoje in izobraževanja obravnavana kot 

skupina otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami, 2011). Omenjena skupina je izrazito heterogena, saj so znotraj posamezniki s 

specifičnimi težavami in/ali motnjami ter potrebami. Posledično ni enoznačne opredelitve 

populacije. 

 

Evans s sodelavci (2003, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2009) ČVM opredeljujejo kot »širok 

spekter, ki sega od socialne neprilagojenosti do nenormalnih čustvenih odzivov, so 

mnogovrstne in se pojavljajo v različnih oblikah in težavnih stopnjah«. Navzven se lahko 

kažejo kot umaknjeno ali kot agresivno vedenje.  

 

Visser (2003, v Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010) definira ČVM kot neskladje med 

socialnimi in družinskimi normami oziroma pričakovanji. Podobno tudi Opara (2005), ki 

otroke s ČVM opisuje kot težko vodljive in neprilagodljive znotraj socialnega sistema norm in 

vrednot. Kauffman (1977, v Lewis, 1989; v Kobolt, 2011, str. 163) pa je zapisal, da se otroci s 

ČVM na »okolje kronično odzivajo izrazito neprimerno«. 
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Pri vseh je omenjena bodisi vedenjska bodisi čustvena dimenzija ali pa obe. Ena je lahko 

intenzivnejša od druge ali pa sta soodvisni. Poleg njiju nastopi še socialni kontekst 

posameznika (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010). »Emocionalni in vedenjski odzivi so na eni 

strani posledica dogajanja v posamezniku in na drugi strani posledica dogajanja v socialnem 

kontekstu« (prav tam, str. 89). 

 

Za avtorico Kosmač (2007, str. 385) so to »otroci z disocialnim vedenjem, ki je intenzivno, 

ponavljajoče in trajnejše ter se kaže z neuspešno socialno integracijo. Otrokovo disocialno 

vedenje je lahko zunanje ali notranje pogojeno in se kaže s simptomi, kot so npr. agresivno 

vedenje, avtoagresivno vedenje, uživanje alkohola in mamil, uničevanje tuje lastnine, pobegi 

od doma, čustvene motnje«. 

 

Nam kot opazovalcem je skupno zaznavanje motečega, neprimernega vedenja, ki je 

obremenjujoče za okolje oziroma družbo. Opazimo zgolj otroka z neprimernim vedenjem, 

pozabljamo pa na dejstvo, »da so otrokovi emocionalni in vedenjski odzivi odvisni od kvalitete 

odnosov, ki jih vzpostavlja v svojem okolju, od možnosti sodelovanja z osebami iz odnosnega 

polja (družina, razred, vzgojitelj, učitelj) ter od tega, kako otrok zadovoljuje svoje osnovne 

psihosocialne potrebe« (Kobolt, 2010, str. 127).  

 

Pri opredelitvi populacije otrok in mladostnikov s ČVM bi lahko pisali v nedogled, saj so se 

opredelitve skozi čas spreminjale (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010), vendar je na koncu 

vsem skupno dejstvo, da ČVM zaznavamo zgolj znotraj socialnega konteksta. Otrok ali 

mladostnik, označen kot posameznik s ČVM, je del socialnega okolja in znotraj njega smo ga 

zaznali kot drugačnega, posebnega, motečega. Posledično mu je treba pomagati oziroma ga 

usmerjati na poti optimalnega razvoja. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti za njegovo 

individualnost. 

 

2.1.2 KLASIFIKACIJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH MOTENJ 

 

Klasifikacije so »kot pripomoček v procesu spoznavanja posameznikovega emocionalnega in 

vedenjskega odzivanja, lahko pomenijo tudi dragocen pripomoček tako za orientacijo kot za 

sporazumevanje med strokami /…/« (Metljak, Kobolt in Potočnik, 2010, str. 100), ki so 

vključene v obravnavo populacije s ČVM.  

 

Poznamo dve veji klasifikacij ČVM: etiološke (vzročne) in fenomenološke. Poudarek dajem 

etiološkim, saj so mi bliže pri razumevanju in umeščanju populacije s ČVM. Tako kot v 

medicini potrebujejo diagnozo, da lahko začnejo z zdravljenjem, tudi strokovnjaki za delo s 

posameznikom s ČVM potrebujejo nekakšne okvire, ki omogočajo postavitev »diagnoze«, 

načrtovanje pomoči, izbiro ustrezne metodologije itd. 

 

Poudariti velja, da se pri delu s posamezniki s ČVM stroka izogiba ukalupljanju posameznika, 

saj ve, da gre za preplet različnih dejavnikov, da niti dva posameznika nista enaka, da bi jih 

lahko dajali v »isti koš«. Klasifikacije so pomoč in opora, da različne strokovne službe 

najdejo skupen jezik. Omogočajo preglednost med različnimi oblikami vedenj in čustvovanj, 

ki jih uvrščamo med ČVM. Pri vsem tem se ne sme pozabiti na posameznika, na njegove 

individualne značilnosti, socialno okolje, družbene značilnosti in okolje, v katerem 

neposredno biva.  
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Etiološka klasifikacija disocialnih motenj (Bregant, 1997, v Horvat, 2000a, str. 7–9):  

 situacijsko reaktivno povzročene motnje kot posledica izjemne obremenitve pri 

normalni osebnostni strukturi (zunanji pritiski: hudo pomanjkanje, izredno 

poslabšanje življenjskih razmer, izguba bližnje osebe …). Vzrok disocialnega ravnanja 

je naključen zaradi otrokove nepremišljenosti, nezmožnosti razumevanja in 

predvidevanja posledic; 

 sekundarno peristaltične motnje kot posledica motenega čustvenega razvoja. 

Nevrotična osebnostna struktura (posameznik ne zmore zadovoljiti svojih razvojnih 

teženj). Vzroki so v ambivalentnem čustvenem odnosu s starši, staršev do otrok, 

večkratno menjavanje materinske ali očetove figure, selitev iz ene družine v drugo, 

pritiski staršev ob razvojnih težavah, pretirano vzgajanje, ki lahko privede do 

nasprotnega vedenja. 

Disocialna osebnostna struktura (posameznik ravna izključno po lastnih težnjah, je 

maščevalen, nezaupljiv, agresiven, sovražen do okolice, brez občutka krivde). 

Posameznik je akter disocialnih akcij, ne želi se spremeniti, cilji so visoki, nerealni. 

Vzroki lahko izvirajo iz odklonilnega odnosa staršev do otrok v zgodnjem razvoju, 

zapostavljanja in odklanjanja otroka s strani staršev (ni občutka pripadnosti, 

sprejetosti), iz izpostavljenosti surovosti in sovražnosti okolja in/ali iz močne čustvene 

obremenitve v otrokovem zgodnjem okolju; 

 primarne peristaltične motnje kot posledica neposredne miljejske okvarjenosti in 

zavajanja otroka ali mladine (posameznikovo kulturno okolje se razlikuje od okolja 

večine). Vzroke lahko iščemo v subkulturnem okolju, prevzemanju disocialnih 

vzorcev odraslih, družinski tradiciji in brezbrižnosti staršev, družbe do otrok; 

 primarno biološko povzročene motnje kot posledica okvar centralnega živčnega 

sistema in psihoz (vzroki so lahko duševna bolezen, epilepsija, nizek inteligenčni 

kvocient, hiperkinetični sindrom); 

 razvojno ogroženi otroci brez disocialnih motenj, ki bivajo v zavodu (govorimo o 

posameznikih, ki so teže vodljivi, ki se soočajo s šolskimi in delovnimi motnjami, z 

motnjami v odnosih med odraslimi ter vrstniki). Vzroki lahko izhajajo iz pomanjkljive 

oz. neustrezne vzgoje, iz prizadetosti na čustvenem in osebnostnem razvoju, ne pa iz 

disocialne motenosti. 

 

Etiološka klasifikacija vedenjskih težav (Myschker, 1993, str. 48, v Krajnčan, 2006, str. 40): 

 otroci in mladostniki s eksternaliziranim agresivnim vedenjem (agresivno, 

hiperaktivno, impulzivno, konfliktno, neubogljivo, uporno, nasilno vedenje, kršenje 

pravil, motnje pozornosti); 

 otroci in mladostniki s internaliziranim vedenjem (strah, žalost, nezainteresiranost, 

nemotiviranost, zadržanost, odmaknjenost, mračnost, psihosomatske motnje, 

bolehnost, motnje spanja, občutek manjvrednosti); 

 otroci in mladostniki s socialno nezrelim vedenjem (starosti neprimerno vedenje, nagla 

utrudljivost, slaba koncentracija, govorne motnje);  

 otroci in mladostniki z delinkventnim vedenjem (neodgovorno vedenje, razdražljivost, 

agresivnost, nagla razburljivost, nizka frustracijska toleranca, odsotnost kesanja, 

neupoštevanje norm, pripravljenost na tveganje, motnje v odnosih …).  
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Etiološka klasifikacija otroških vedenjskih težav (Schrader, 1991, str. 362, v prav tam, str. 44–

45): 

 funkcijske motnje (enureza, enkopreza, zaprtje, motnje prehranjevanja, splošen 

motoričen nemir, tiki, govorne motnje, motorična nespretnost, napačna drža, 

naglušnost, slabovidnost);  

 motnje navad (sesanje palca, grizenje nohtov, puljenje las, škripanje z zobmi, 

ekscesivna masturbacija);  

 motnje občutkov jaza in temeljnega razpoloženja (obča bojazljivost, bojazen v 

določenih situacijah, bolehanje, samopomilovanje, tečnarjenje, depresija, jok, poskus 

samomora, evforičnost);  

 socialne motnje (trma, kljubovalnost, nasprotovanje avtoriteti, pretirano ljubosumje, 

samotarstvo, šibka čustvena navezanost na bližnje, pretirana podrejenost, 

nesamostojnost, izostajanje iz šole, prepirljivost, pretepanje, mučenje ljudi in živali, 

zlobnost, zahrbtnost, nagnjenje k uničevanju, požiganje, goljufanje, laganja, tatvine, 

bojazen, strah pred določenimi ljudmi itd.);  

 motnje na področju dela in storilnosti (motnje pri igri ali pomanjkanje interesa, 

nesposobnost samozaposlitve, šolsko nazadovanje, neuspešnost, motnje zaznavanja, 

raztresenost, pozabljivost, motnje zbranosti, igrivost, sanjarjenje, lenoba, odpor do 

dela, prevelika pridnost, umazanost, netočnost, neurejenost, pretirana pedantnost, 

prevelika skrb za čistočo, pretirana skrbnost). 

 

 

2.1.3  DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK ČVM 

 

Kot ni enoznačne opredelitve ČVM, tudi vzrok za njihov nastanek ni samo eden. Govorimo 

lahko o dejavnikih tveganja za nastanek ČVM. To »so karakteristike, variable ali slučajni 

dogodki, katerih prisotnost v življenju posameznika poveča statistično verjetnost, /…/ (Mikuš 

Kos, 1999, str. 25) pojava ČVM. V literaturi se srečamo z različnimi dejavniki tveganja: 

osebnostne značilnosti, družina, šola, vrstniki, socialno okolje, med katerimi gre za interakcijo 

in medsebojno vplivanje. Njihovo poznavanje in prepoznavanje je nujno pri oblikovanju in 

nudenju pomoči, saj je treba začrtati spremembe na vseh področjih, ki vplivajo na ČVM pri 

posamezniku (Tomori, 2000). 

 

2.1.3.1 OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI POSAMEZNIKA 

 

Za otroke in mladostnike s ČVM so »pogosto značilne nizka in nezadovoljujoča samopodoba, 

nizka raven samospoštovanja in samozaupanja, impulzivnost, ekstravertiranost, nizka 

frustracijska toleranca, slabše sposobnosti za obvladovanje čustev, slabša socialna zrelost 

idr. Na te lastnosti vpliva splet bioloških danosti in okoljskih vplivov« (Svetin Jakopič, 2005, 

str. 395–396).  

 

Otrokov temperament ima svojo biološko osnovo. Močan vpliv nanj ima okolje in otrokove 

izkušnje. Ena izmed lastnosti je prilagodljivost posameznika na spremembe, zlasti neugodne, 

ter občutljivost, jakost odziva na spremembo. Otroci s težavnim temperamentom so 

ranljivejši, teže se prilagajajo na spremembe in težko čustveno prenesejo stresne, travmatske 

dogodke. Pri njih je verjetnost pojava ČVM večja (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). 
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Pomemben dejavnik tveganja je tudi spol posameznika. Najpogosteje se med ČVM znajde 

moški spol, medtem ko je ženski delež občutno manjši. Razlog naj bi bil v različni 

socializaciji in pričakovanjih. Od fantov se pričakuje trdnost, čustva jih ne smejo ovirati, 

medtem ko dekleta svoja čustva lahko izražajo (prav tam). 
 

2.1.3.2 DRUŽINA 

 

»Družina je otrokov prvi socialni sistem, v katerem živi, se razvija in zadovoljuje svoje 

potrebe« (Čačinovič Vogrinčič, 1998, v Verbič, 2013, str. 1). Znotraj sistema so povezave in 

odvisnosti med člani, ki »ne izhajajo le iz osnovnih potreb za preživetje, temveč se ves čas 

sproti razvijajo in dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, oblikovanju 

socialne podobe in osebne rasti slehernega od družinskih članov« (Gerič in Horvat, 2000, str. 

20). Družina nudi možnost učenja, razvoja in zaupanja vase, oblikuje ustrezen vrednostni 

sistem do sebe, drugih in sveta. Omogoča oblikovanje čustvenih odnosov, občutka varnosti, 

bližine, ustvarja pozitivno samopodobo. Oblikuje komunikacijske spretnosti, modele ravnanja 

v stiski, razreševanje konfliktov (Tomori, 1999).  

 

Pri otrocih in mladostnikih s ČVM pogosto družina iz različnih razlogov ne zmore opraviti 

omenjenih nalog oziroma dolžnosti. Avtorica Tomori (prav tam) zapiše, da ni družine, v 

kateri otroku ne bi želeli dobro, vendar pa so družine, ki iz različnih razlogov odpovedo, ne 

zmorejo, ne uspejo, ne znajo.  

 

Problem v družini je lahko v neustrezni vzgoji otrok in mladostnikov. Problematična je 

pretirano zaščitniška vzgoja, kjer se starši odločajo namesto otroka. Na drugi strani je 

brezbrižen način vzgoje, kjer so otroci prepuščeni samim sebi. Omeniti pa velja tudi družine, 

kjer otroci ne pridobijo ustreznih izkušenj čustvovanja, vedenja v javnosti, saj med 

družinskimi člani ni ustrezne komunikacije, skupnih dejavnosti, skupnih trenutkov. Zadnje so 

družine, kjer se od otrok pričakuje preveč, se nad njimi izvajajo pritiski, čemur otroci niso kos 

(Krajnčan, 2006). 

 

Avtorica Rener (2000) v svojem članku naredi pregled med različnimi raziskavami (Glueck, 

1950; Laub in Samson, 1988; Van Voorhis, Cullen, Mathers in Garner, 1996) na področju 

povezav med družinskim ozadjem in problematičnim vedenjem mladih. Izpostavi dejstvo, da 

so družinski procesi pomembnejši od dejavnikov družinske strukture za nastanek ČVM. 

Nasilje znotraj družine, zanemarjanje, zlorabe, emocionalna nepovezanost med starši in 

otroki, šibke interakcije med njimi, izkrivljena komunikacija pogosteje spodbujajo nastanek 

ČVM. Medtem ko so avtorji ugotovili, da sama razveza med starši, deviantnost staršev, kar je 

del strukture družine, nima večjega vpliva na nastanek ČVM. Krajnčan (2006) kot pomemben 

dejavnik tveganja omenja tudi samohranilstvo, saj je večja verjetnost za neustrezno vzgojo, 

brezposelnost ter denarno in stanovanjsko stisko družine.  

 

Duševne motnje staršev in različne vrste odvisnosti staršev resno ogrožajo otrokov razvoj 

znotraj družine. Odvisnost od alkohola ali druge oblike odvisnosti puščajo posledice na 

otrokovi samopodobi in sposobnosti obvladovanja stresov, spodbujajo občutek negotovosti ter 

nakazujejo na veliko možnost razvoja odvisnosti pri otroku (Tomori, 1999). Osebnostne 

motnje staršev vplivajo na medsebojne odnose, prihaja do manipulacij, nasilja, zlorab 

(telesnih, spolnih, psiholoških) (prav tam). Hkrati naj bi bili otroci bolj podvrženi 

prestopniškemu vedenju, saj so deležni pomanjkljivih vzgojnih vzorcev (Krajnčan, 2006) 
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M. Tomori (2000, str. 101) navaja tudi, da so neustrezni liki staršev značilni za odraščanje 

mladoletnih prestopnikov.  

 

V skupini neustreznih očetov so:  

 čustveno nedostopen ali odsoten oče, ki svojemu otroku ne daje potrebnih razvojnih 

spodbud. Otrok je brez pravih identifikacijskih vzorov; 

 agresiven, kaznujoči in trd oče, zaradi katerega otroci ne morejo zgraditi zaupanja 

vase. Svoje notranje ravnotežje rešujejo z upori, kljubovanji in se poistovetijo z 

očetovo nasilno naravo, kjer je to mogoče in kjer si upajo;  

 neobvladan, alkoholiziran in impulziven oče, ki ne spodbuja k stabilnosti, vztrajnosti, 

in strpnosti, temveč vzbuja negotovost in bojazni. Otrok nima ustreznih modelov za 

spoprijemanje s težavami;  

 oče, ki ni vključen v širše socialno okolje in družini ne daje pravih spodbud, vzorov in 

smernic.  

 

V skupini neustreznih mam pa so:  

 nemočna, resignirana, pasivna in depresivna mati, ki v družini ne spodbuja volje, 

vedrine in pozitivnega odnosa do življenja. Sinu se je teže osamosvojiti, mati pa se mu 

smili ali pa je do nje nasilen, medtem ko se hči boji, da bi bila podobna materi, in se 

do nje vede sovražno in manipulativno;  

 hiperprotektivna, brezpogojno in nesmiselno zaščitniška mati, ki pri otroku spodbuja 

razvoj narcizma, do okolja ima nerealna pričakovanja in misli, da mu je cel svet nekaj 

dolžan, njegova empatija ni najbolj razvita in težko se prilagaja;  

 dominantna, oblastna in lastniška mati, ki v otroku spodbuja občutke nepomembnosti 

in mu ne dopušča, da bi razvil trden ego za premagovanje vsakdanjih ovir in 

preizkušenj. Otrok tako razvije vedenjske vzorce, ki so neustrezni, neučinkoviti in tudi 

delinkventni.  

 

2.1.3.3 SOCIALNOEKONOMSKE RAZMERE 

 

Revščina je kompleksen stresogeni dejavnik, ki vpliva na družinski sistem, izobraževanje, 

vrstniške skupine. Otrok, ki odrašča v revščini, je izpostavljen številnim dejavnikom tveganja. 

Mednje sodijo slabe stanovanjske razmere, slabši pogoji za dobro zdravstveno stanje (manj 

zdrava prehrana, manjša odpornost, slabši nadzor – več nezgod), slaba družinska klima zaradi 

stisk, vsakodnevne skrbi za preživetje, slaba samopodoba družinskih članov, brezposelnost 

staršev (depresija, negotovost, nestrpnost), slabše vzgojne in izobraževalne spodbude in 

možnosti (manj ukvarjanja z otrokom, manj pomoči pri šolskem delu, manj učnih spodbud in 

stika s kulturnim dogajanjem v okolju, manj vključenosti v prostočasne dejavnosti in 

dodatnega zunajšolskega izobraževanja) (Mikuš Kos, 1999; Krajnčan, 2006). 

 

Vse to tvegano vpliva na otroka oziroma mladostnika. »Zaradi slabih izkušenj, izključevanja 

in družinskih stisk je lahko otrokova sposobnost obvladovanja novih težav /…/ zmanjšana« 

(Mikuš Kos, 1999, str. 48). Hkrati se najpogosteje usoda staršev nadaljuje pri otrocih, saj 

zaradi zmanjšanjih možnosti za izobraževanje in manj spodbud pogosto ne dosežejo visoke 

izobrazbe oziroma predčasno zapustijo šolanje ter iščejo zaposlitev. »Praviloma se neuspeh v 

šoli kasneje povezuje z minimalnimi možnostmi za zaposlitev, nesamostojnostjo, materialno 

ogroženostjo, negativno samopodobo, brezperspektivnostjo in minimalnimi možnostmi za 

načrtovanje svoje prihodnosti« (Kraševec Ravnik, 1999, str. 78).  
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Poleg tega družine, ki živijo na obrobju, ne zmorejo otroku pomagati pri ustreznem 

vključevanju v okolje, saj ga otrok prek staršev doživlja kot odklonilnega in nespodbudnega. 

Zato je pri otrocih iz družin, ki se počutijo v določenem okolju nesprejete, pogostejši razvoj 

disocialnega vedenja (Tomori, 1999). 

 

2.1.3.4 ŠOLA 

 

Izredno velik delež pri socializaciji in vplivu na posameznika ima šola. V Sloveniji je 

osnovnošolsko izobraževanje obvezno, predšolsko obdobje ter srednješolsko izobraževanje je 

v rokah odločitve staršev, mladostnika. V šoli se srečajo s formalno avtoriteto, novimi 

zahtevami, normami, nadzorom, vzgojnimi prijemi. V mnogih primerih se domače okolje 

razlikuje od šolskega, saj je šola »organizirana po merilih in standardih srednjega razreda 

…« (Ule, 1996, v Krajnčan, 2006, str. 32). Otroci in mladostniki iz nižjih socialnih slojev 

težko dosegajo pričakovanja, zahteve.  

 

Šola naj bi ustvarjala in nudila varno, podporno okolje za izražanje čustev, napetosti 

prepoznavala stiske otrok (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Vendar pogosto s svojo 

storilnostno naravnanostjo ter vse večjimi zahtevami povzroča stiske, neuspehe ter še 

povečuje družbene razlike (Bečaj, 1999, v Krajnčan, 2006). 

Otroci in mladostniki, ki so učno šolsko neuspešni, nimajo zaupanja vase, v svoje 

sposobnosti, imajo nizko samopodobo in samospoštovanje. Otroci neuspeh pripisujejo lastni 

nekompetentnosti. Pogosto je tudi njihovo preživljanje prostega časa neuspešno, na nobenem 

področju ne kompenzirajo svojega šolskega neuspeha, kar še dodatno tvegano vpliva na 

nastanek ČVM (prav tam). 

 

2.1.3.5 VRSTNIKI 

 

V življenju smo vključeni v različne družbene skupine. Prva in za otroka najpomembnejša je 

družina, sledijo vrstniške skupine. V njih so posamezniki s podobnimi interesi, značilnostmi. 

Vrstniška skupina je učni prostor emocionalnega in vedenjskega reagiranja. Posameznikom 

omogoča občutek pripadnost širši, ne družinski skupnosti, učenje sodelovanja in lojalnosti 

(Tomori, 1998) pozitivnih odnosov ter kakovostnih izkušenj emocionalnega in socialnega 

razumevanja (Kobolt in Pelc Zupančič, 2010). Znotraj vrstniških skupin posameznik pride do 

novih spoznanj o sebi, zaznavanja svoje drugačnosti (Bajzek idr., 2008).  

 

»Pritisk vrstnikov odločilno spodbuja ali zavira določene oblike vedenja, ki so za 

posameznika lahko usodne tako v pozitivnem kot v negativnem smislu« (Tomori, 1998, str. 

27). Nepriljubljenost med vrstniki je pomemben otežujoč dejavnik, ki lahko vpliva na 

nastanek ČVM. Empirični podatki (Žorga, 1989, v Kobolt in Pelc Zupančič, 2010) kažejo, da 

»nepriljubljenost otroka v krogu vrstnikov, ob spletu drugih dejavnikov, pomeni precejšen 

znak tako za kasnejšo otrokovo čustveno neprilagojenost kakor tudi za šolsko neučinkovitost 

oziroma težave z učenjem« (prav tam, str. 82).  
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2.2 ZAKONODAJA PODROČJA ČVM 
 

Slovenska zakonodaja na področju izobraževanja ima jasne cilje. Izpostavila bi dva: 

»zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno 

poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo 

oziroma invalidnost /…/ (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 1996) 

ter »zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih 

s posebnimi potrebami /…/ (prav tam). Govorimo o enakih možnostih za pridobivanje 

formalnega znanja ter hkrati skrb države za posameznike s posebnimi potrebami, ki jih ne 

moremo vključiti v vsakodnevne izobraževalne sisteme.  

 

Leta 2000 je bil znotraj izobraževalnega sistema tako oblikovan in do leta 2010 dvakrat 

dopolnjen Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju ZUOPP), ki 

vključuje ravno otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Zakon opredeljuje otroke s 

posebnimi potrebami kot tiste, ki jim šola oziroma vrtec s svojimi standardi ne zmore nuditi 

ustrezne pomoči in podpore (Opara, 2005). Zato se jim prek natančno določenih postopkov 

določi vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj. Otrok oziroma mladostnik s 

postopkom usmerjanja po ZUOPP pridobi odločbo, kjer je zapisana stopnja prilagoditev in 

pomoči znotraj vzgojno-izobraževalnega sistema.  

 

Vsak usmerjen otrok s PP mora po ZUOPP v 30 dneh od sprejema odločbe pridobiti 

individualizirani program (v nadaljevanju IP), za kar je zadolžena ustanova, ki jo otrok 

obiskuje. Ravnatelj vrtca, šole ali zavoda sestavi strokovno skupino (strokovni delavci 

ustanove in zunanji strokovnjaki), ki kasneje tudi izvaja IP. Pri pripravi sodelujejo tudi starši. 

Z IP se določijo oblike dela na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih, 

način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi, potrebne prilagoditve 

pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi 

pouka. Strokovna skupina med šolskim letom preverja ustreznost programa, prilagoditev in 

vse skupaj prilagaja otrokovim razvojnim potrebam ter napredku. Ob koncu šolskega leta 

strokovna skupina preveri ustreznost IP in pripravi novega za naslednje šolsko leto (Zakon o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2010, 27.–30. člen; Opara, 2005).  

  

Po ZUOPP so tudi otroci in mladostniki s ČVM otroci s posebnimi potrebami. V zakonu 

(Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2010) je zapisano, da se otroci in 

mladostniki s ČVM »usmerjajo v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in 

dodatno strokovno pomočjo« (prav tam, str. 5), kjer se jim nudi pomoč v obliki »vzgojnih, 

socialno integrativnih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih programov« (prav tam). 

Tisti otroci in mladostniki s ČVM, »pri katerih je zaradi motenj ogrožen njihov zdrav razvoj 

oziroma ogrožajo okolico v taki meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se oddajo v zavod za 

vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami« (prav tam). 

 

 

2.3 ODDAJA V VZGOJNO USTANOVO ZA POPULACIJO S ČVM 
 

Namestitev v vzgojno ustanovo je zadnja izbira na kontinuumu možnih pomoči otrokom in 

mladostnikom s ČVM, ki jo izvede center za socialno delo (v nadaljevanju CSD). Bivanje 

stran od domačega okolja in družine je lahko dodatna obremenitev in stigma. Vendar je v 

določenih primerih namestitev nujna in neizbežna, saj se gleda na otrokovo največjo korist.  
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»Bogataj in Vec (1994) pravita, da je najpogostejši vzrok za namestitev otrok in mladostnikov 

v vzgojni zavod zavajajoče okolje (drugačne norme in drugačni regulativi vedenja v družini in 

med vrstniki), neugodna kombinacija bioloških danosti (epilepsija, motena koncentracija, 

nemirnost) in osebnostna struktura otroka (alkoholizem, vzgojno zanemarjanje, čustveno 

prikrajševanje). Posledice vseh teh dejavnikov pa se pokažejo v simptomatiki, zaradi katere so 

otroci in mladostniki bili primorani iti v vzgojni zavod (pobegi od doma, neuspešnost v šoli, 

agresija, neprimeren odnos do vrstnikov in odraslih, kazniva dejanja …)« (Pavlovič, 2014, 

str. 36). 

 

O oddaji otroka v zavodsko oskrbo odloča pristojni CSD na podlagi Zakona o zakonski zvezi 

in družinskih razmerjih (2004). V 121. členu tega zakona je zapisano, da sme CSD sam ali v 

soglasju s starši namestiti otroka v vzgojno ustanovo zaradi njegove osebnostne ali vedenjske 

motenosti, ki ogroža njegov razvoj. Ukrep oddaje lahko traja največ tri leta oziroma se 

podaljša na podlagi mnenja zavoda. Če je otrok polnoleten, lahko biva v zavodu le v primeru, 

da se s tem strinja.  

 

Poleg CSD-jev nameščajo v vzgojne ustanove tudi sodišča. »Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni 

zavod izreče sodišče mladoletniku, glede katerega je treba poskrbeti za njegovo vzgojo in 

prevzgojo pod stalnim vodstvom in nadzorstvom strokovnih vzgojiteljev« (Škoflek, Selšek, 

Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004, str. 9). V vzgojnem zavodu mladoletnik ostane 

najmanj šest mesecev in največ tri leta. Ko sodišče izreče ta ukrep, ne določi, koliko časa naj 

traja, temveč o njegovem prenehanju odloči pozneje. Vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod se 

lahko izvaja tudi v stanovanjskih skupinah, ki jih organizirajo vzgojni zavodi, ali z dnevnim 

bivanjem mladoletnikov v vzgojnem zavodu (Kazenski zakonik, 2004, 79. člen). 

 

Skalar (2000, v Pavlovič, 2014, str. 15) je povzel naslednje razloge, na podlagi katerih se 

mladinski sodniki in strokovni delavci na CSD odločajo za vzgojne ukrepe oddaje 

mladoletnikov v vzgojni zavod:  

 kadar je treba obravnavanega mladostnika začasno izključiti iz avtohtonega socialnega 

okolja, da ne bi s svojim delovanjem ogrožal vrstnikov ali da ne bi bil sam ogrožen od 

posameznikov ali skupin, ki so prispevale k njegovi delinkventni dejavnosti, včasih pa 

je potrebna izključitev iz okolja zato, da se onemogoči ali oslabi delinkventna skupina 

ali da se izključi njenega vodjo; 

 kadar je družina mladostnika nesposobna opravljati varstveno in vzgojno funkcijo ali 

kadar je družina sama za mladostnika zavajajoča; 

 kadar je mladostnik vedenjsko težaven in problematičen v tolikšni meri, da je 

namestitev v bolj varovano institucijo že zaradi tega neizbežna;  

 kadar mladostnik nima dokončane osnovne šole in ni vključen v poklicno 

usposabljanje ter v avtohtonem okolju nima realnih možnosti, da bi dokončal osnovno 

šolo ali da bi se vključil v proces poklicnega usposabljanja;  

 kadar je mladostnik storil takšno kaznivo dejanje (glede na vrsto in težo), da bi bilo 

neumestno, če bi se sodnik odločil za neinstitucionalni vzgojni ukrep, ne more pa 

glede na mladostnikovo kronološko starost izreči vzgojnega ukrepa oddaje v 

prevzgojni dom ali mladoletniški zapor (v starosti od 14 do 16 let).  
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2.4 VZGOJNE USTANOVE ZA POPULACIJO S ČVM 
 

Država Slovenija oziroma vlada je ustanoviteljica vzgojnih ustanov, ki so namenjene otrokom 

in mladostnikom s ČVM, ki nimajo ustreznega družinskega varstva, oskrbe in vzgoje za 

obravnavo in odpravo težav in motenj, ki ogrožajo otrokov zdrav razvoj (Škoflek, Selšek, 

Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). Med vzgojne ustanove uvrščamo vzgojne zavode, 

stanovanjske skupine, mladinske domove in prevzgojni dom. Vse ustanove sledijo enakim 

oziroma podobnim ciljem ter nalogam. Slednje so povezane z varstvom, nego, vzgojo in 

skrbjo za izobraževanje otrok in mladostnikov s ČVM (prav tam).  

 

V Sloveniji je od leta 2017 devet vzgojnih ustanov in en prevzgojni dom, ki opravljajo 

vzgojne, kompenzacijske, korektivne in preventivne naloge. Med seboj se razlikujejo (prav 

tam): 

 po starosti populacije (nekateri so zgolj za šoloobvezne otroke, drugi za mladostnike 

po končanem obveznem šolanju, tretji sprejemajo oboje); 

 po spolu (zavodi zgolj za fante; zavodi za oba spola); 

 po organiziranosti izobraževanja (zavodi z interno šolo, zavodi, kjer otroci in 

mladostniki obiskujejo šole v okolici zavoda); 

 glede na organiziranost bivanja (zavodi z vzgojnimi skupinami, zavodi s 

stanovanjskimi skupinami, zavodi, ki imenujejo svoje skupine družina); 

 glede na nameščanje otrok (namešča zgolj CSD; namešča CSD in sodišča; namešča 

zgolj sodišče); 

 v določenih primerih se starši v dogovoru in sodelovanju s CSD sami neposredno z 

ustanovo dogovorijo za namestitev oziroma prešolanje otroka oz. mladostnika. 

 

 

2.4.1 VZGOJNI ZAVOD 

 

Vzgojni zavodi (VZ) sprejemajo otroke in mladostnike s ČVM, VZ Planina pa tudi otroke in 

mladostnike z motnjo v duševnem razvoju. V zavode otroke in mladostnike napotijo CSD, 

(vzgojno-varstveni in preprečevalni ukrep) in/ali mladinska sodišča (sodni vzgojni ukrep 

oddaje v VZ). Zavodi za šoloobvezne otroke sprejemajo otroke od starosti šest let naprej in 

lahko ostanejo do 17. leta. Zavodi za mladostnike sprejemajo mlade od 14. do 18. leta, 

ostanejo lahko do dopolnjenega 21. leta (Skalar, 1995).  

 

Med zavode za šoloobvezne otroke z interno šolo sodijo Vzgojno-izobraževalni zavod Frana 

Milčinskega Smlednik, Vzgojni zavod Planina, Osnovna šola Veržej – enota Dom. Vzgojni 

zavod Slivnica pri Mariboru od leta 2017 ni več samostojni zavod, ampak enota Mladinskega 

doma Maribor, Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora ter Zavod za vzgojo in 

izobraževanje Logatec sta namenjena mladostnikom po opravljeni osnovnošolski obveznosti. 

V Višnji Gori in Logatcu imajo interno šolo, medtem ko mladostniki iz Slivnice obiskujejo 

šole v okolici.  

 

Vzgojni zavod Kranj sprejema tako osnovnošolce kot srednješolce. Organizirani so v pet 

stanovanjskih skupin, ki so razporejene v okolici Kranja, Škofje Loke in Preddvora, kjer se 

otroci in mladostniki tudi šolajo.  
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2.4.2 STANOVANJSKA SKUPINA 

 

Stanovanjske skupine so samostojna stanovanja, namenjena otrokom in mladostnikom po 

napotilu CSD. V njih poteka vzgoja, izobraževanje in usposabljanje za čim bolj samostojno 

življenje. V stanovanjsko skupino lahko nameščajo tudi matični VZ, saj naj bi to otrokom in 

mladostnikom omogočalo lažji prehod iz zaprtega, strukturiranega zavodskega okolja v 

samostojno življenje. V stanovanjski skupini so otroci in mladostniki, ki izpolnjujejo pogoj 

večje samostojnosti, odgovornosti in sprejemanja ter upoštevanja pravil (prav tam). 

Stanovanjske skupine so dislocirane od matičnih vzgojnih zavodov.  

 

2.4.3 MLADINSKI DOM 

 

Mladinski dom sprejema otroke in mladostnike od 6. do 18. leta, ki so ostali brez ustreznega 

varstva in vzgoje znotraj družine, so vzgojno težavni oziroma imajo ČVM. Napoti jih CSD na 

podlagi vzgojno-varstvenega ukrepa z namenom zagotovitve pogojev zdravega osebnega 

razvoja. Cilj bivanja je dokončanje osnovnega in/ali poklicnega izobraževanja. Mladinski 

dom je organiziran v obliki stanovanjskih skupin ali v obliki vzgojnih skupin znotraj enega 

doma (Mladinski dom Maribor, b. d.; Mladinski Dom Malči Beličeve, b. d.).  

 

V Sloveniji imamo Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana, kjer otroci in mladostniki 

obiskujejo šole v okolici, živijo pa znotraj doma v šestih vzgojnih skupinah. Poleg tega je v 

Ljubljani Mladinski dom Jarše, ki je organiziran v štiri stanovanjske skupine za otroke in 

mladostnike v starosti od 12 do 18 let. V Mariboru je Mladinski dom Maribor, kjer živijo 

otroci in mladostniki v osmih stanovanjskih skupinah in obiskujejo šole v okolici (prav tam).  

 

Pod okriljem MD Malči Beličeve in MD Maribor delujejo tudi tri mladinska stanovanja, ki so 

namenjena mladim po odpustu iz vzgojne ustanove, ki iz različnih razlogov ne morejo domov. 

Mladi živijo sami, skrbijo za sebe, vzgojitelji iz ustanov jih spremljajo, podpirajo, usmerjajo 

ter jim nudijo pomoč, ko jo potrebujejo (prav tam; Publikacija MD Maribor 2018/2019). 

 

2.4.4 PREVZGOJNI DOM 

 

V Sloveniji imamo en prevzgojni dom, kamor mladinsko sodišče napoti mladostnike obeh 

spolov na prestajanje vzgojnega ukrepa. Napotitev je mogoča za mladostnike od 14. do 18. 

leta, ki so storili težje kaznivo dejanje, bivanje lahko traja od enega do treh let (Kazenski 

zakonik, 2004). Prevzgojni dom je pod okriljem Ministrstva RS za pravosodje. 

 

2.5 OBRAVNAVA ZNOTRAJ VZGOJNIH USTANOV 
 

Vzgojne ustanove sledijo Vzgojnemu programu, ki je pomoč in opora pri oblikovanju 

vsakodnevnih dejavnosti otrok in mladostnikom s ČVM, saj »vsebuje strokovno in znanstveno 

utemeljena izhodišča, smernice, metode in oblike za vzgojo in izobraževanje« (Škoflek, 

Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). 

 

Otrok ali mladostnik potrebuje v času izvajanja vzgojnega programa celostno strokovno 

pomoč (prav tam, str. 15): 

 vzgojno-učno (neposredno preventivno, kompenzacijsko in drugo vzgojno delo, 

učinkovito učno pomoč za kompenzacijo vrzeli v šolskem znanju),  
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 psihološko (spremljanje duševnega razvoja, eventualne posebne psihološke 

obravnave),  

 socialno (vzdrževanje in razvijanje otrokovih stikov/odnosov z matično družino, 

domačim in širšim socialnim okoljem),  

 po potrebi pa tudi ustrezno zdravstveno nego oziroma somatsko in psihično 

zdravljenje.  

 

Posledično so strokovnjaki oblikovali cilje ter načela delovanja vzgojnih ustanov, da s svojim 

delovanjem zajamejo otroka oziroma mladostnika s ČVM celostno. 

 

2.5.1 CILJI OBRAVNAVE ZNOTRAJ VZGOJNE USTANOVE 

 

Vzgojne ustanove delujejo z različnimi cilji. »Glavni cilj vzgojnega programa je ponovna 

uspešna vključitev otroka ali mladostnika s čustvenimi in vedenjskimi težavami v običajno 

življenjsko sredino« (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). Za uresničitev 

omenjenega sledijo spodaj naštetim ciljem.  

 

PREVENTIVNI SOCIALNO-VARSTVENI IN ZDRAVSTVENI CILJI 

 

Omenjeni cilji omogočajo otrokom in mladostnikom s ČVM varno in spodbudno življenjsko 

okolje, kar jim do sedaj ni bilo dano, saj so bili izpostavljeni številnim razvojno neugodnim in 

ogrožajočim dejavnikom »kot so: družinski nesporazumi, prepiri, fizično ter psihično 

trpinčenje in zloraba, vzgojno in čustveno zanemarjanje, neustrezno posvečanje otroku v 

primerih obolenj, bolezni, čustvenih stisk« (prav tam, str. 10). Za uresničevanje zastavljenih 

ciljev vzgojna ustanova zagotavlja (prav tam, str. 11): 

 ustrezne bivalne pogoje, ki omogočajo otrokovo oziroma mladostnikovo zasebnost, 

 zdravo prehrano, 

 oskrbo z osnovnimi življenjskimi, šolskimi in drugimi potrebščinami, 

 pogoje za učenje in interesno udejstvovanje, 

 ugodno psihosocialno klimo, 

 v primeru somatskih bolezni ali obolenj ustanova poskrbi za ustrezno zdravljenje in 

zdravstveno nego, 

 v primeru psihičnih ali psihiatričnih težav ustanova poskrbi za ustrezno 

psihoterapevtsko ali psihiatrično obravnavo,  

 sodelovanje vzgojne ustanove z družino oziroma starši, centri za socialno delo in 

drugimi strokovnimi službam, 

 preprečevanje vplivov razvojno ogrožajočih, neugodnih dejavnikov na otrokov razvoj 

iz otrokovega matičnega okolja in v ustanovi, ki izvaja vzgojni program. 

 

 

UČNO-VZGOJNI CILJI 

 

Otroci in mladostniki, nastanjeni v vzgojni ustanovi, imajo pogosto učne težave, slabe 

izkušnje s šolo, učnimi neuspehi, pomanjkanjem delovnih navad. Znotraj teh ciljev se 

otrokom in mladostnikom zagotavlja vzgojna in šolska uspešnost. Cilji izobraževanja so enaki 

oziroma prilagojeni osnovnim oziroma poklicnim programom izobraževanja, prilagodijo se 

didaktično in metodično, saj je vse bolj individualno prilagojeno. 
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Za uresničitev učno-vzgojnih ciljev vzgojnega programa vzgojnih ustanov je treba (prav tam, 

str. 12):  

 ustvariti ugodno psihosocialno klimo, ki omogoča zadovoljitev temeljnih otrokovih 

oziroma mladostnikovih psiholoških potreb po varnosti in sprejetosti v vseh 

vsakdanjih učno-vzgojnih situacijah; 

 učno-vzgojne vsebine in situacije približati otrokovim oziroma mladostnikovim 

psihofizičnim zmožnostim; 

 udejanjati otrokovo oziroma mladostnikovo naravno potrebo do uspešnosti in 

napredovanju. 

 ga učiti in vzgajati za razumevanje in spoštovanje drugih, medsebojno sodelovanje, 

strpnost, upoštevanje in spoštovanje drugačnih itd., da se bo lahko uspešno vključil v 

družbo.  

 

 

KOMPENZACIJSKI CILJI 

 

Otroci in mladostniki v vzgojnih ustanovah imajo številne vrzeli v socialnem, kognitivnem in 

čustvenem razvoju. Cilj ustanove je kompenzirati vrzeli na vseh treh področjih, saj le tako 

lahko otroku omogočijo ustrezno funkcioniranje na vseh področjih življenja.  

 

Naloga tako vzgoje kot izobraževanja je kompenzacija kognitivnih primanjkljajev, saj so 

otroci in mladostniki pogosto slabo splošno razgledani, šolsko znanje je slabše in tudi uporaba 

miselnih sposobnosti je zaradi neugodnih zgodnjih izkušenj slabša.  

 

Čustveno neustrezno vedenje in reakcije skušajo nadomestiti z ustreznejšimi tako, da otroke 

in mladostnike s ČVM učijo ustreznega čustvovanja, ustrezne ocene situacije in otrokove 

vloge v situaciji. Otroci in mladostniki s ČVM namreč neustrezno doživljajo in izražajo tako 

temeljna kot kompleksna čustva (Kralj, 2011). 

 

Kompenzacija na področju socialnega razvoja »pomeni učenje splošnih pravil vedenja v 

družbi, razumevanje in upoštevanje družbenih norm in vrednot, kar najučinkoviteje poteka v 

odnosu otrok–vzgojitelj in med vrstniki, pa tudi v dejavnostih, v katerih je otrokom oziroma 

mladostnikom omogočena avtonomija odločanja, druženja, osebnega izbora dejavnosti 

prostega časa /…/« (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). 

 

OSEBNOSTNO IN SOCIALNO INTEGRATIVNI CILJI 

 

»Osebnostno in socialno integracijski cilji pomenijo v izvajanju vzgojnega programa 

prizadevanja za čustveno stabilizacijo, usposabljanje za socialno sožitje in postopno 

reintegracijo otroka oziroma mladostnika v običajno socialno okolje« (prav tam, str. 14). 

 

Ustanove uresničujejo cilje (prav tam): 

 z vključevanjem v različne oblike psihosocialne pomoči, v različne aktivnosti, v 

katerih lahko doživijo uspeh in osebno potrditev, bodisi v vzgojni ustanovi ali izven 

nje, 

 z vključevanjem v različne interesne skupine, organizacije in društva oziroma v 

kulturno, rekreativno, izobraževalno in družabno življenje v vzgojni ustanovi in izven 

nje,  

 s povezovanjem dejavnikov vzgojne ustanove, družine in zunanjih strokovnih služb v 

korist otrokove oziroma mladostnikove celovite reintegracije. 
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2.5.2 NAČELA VZGOJNIH USTANOV  

 

Vzgoja otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami zahteva sistematično in 

načrtno strokovno delo. Zaradi razvojnih primanjkljajev in vrzeli mora biti vzgoja, da bi 

zagotovila celovitost in konsistentnost, dosledno usmerjana k ciljem vzgojnega programa, to 

je (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004):  

 k odpravljanju negativnih posledic neugodnih razvojnih dejavnikov preteklega 

obdobja,  

 preprečevanju nastajanja novih čustvenih in vedenjskih težav,  

 utrjevanju in širitvi zdravih otrokovih razvojnih potencialov,  

 kompenzaciji razvojne vrzeli in primanjkljajev in  

 izboljšanju oziroma spremembi otrokovega oziroma mladostnikovega družbeno 

nesprejemljivega funkcioniranja ter razvijanju in utrjevanju zdravega samozaupanja, 

zaupanja v odrasle in družbo, ki ji pripada.  

 

Znotraj vzgojnih ustanov sledijo v nadaljevanju naštetim načelom delovanja, saj le tako lahko 

dosegajo zastavljene cilje. Ta načela so nujna za uresničevanje vzgojnih ciljev in strokovni 

delavci naj bi jih upoštevali pri načrtovanju svojega dela.  

 

NAČELA TIMSKEGA DELA 

 

Skrb ustanove je otrokov celostni razvoj (učno-vzgojni, psihološki, socialni, zdravstveni), 

zato zanj skrbi tim strokovnjakov, ki med sabo ves čas sodelujejo in imajo enega krovnega 

vodjo. Mednje sodi vzgojitelj oziroma socialni pedagog, socialni in zdravstveni delavec, 

psiholog, učitelj (po potrebi). Po zakonu lahko sestankom tima prisostvujejo tudi starši otroka, 

v določenih primerih tudi otrok sam. 

 

Oblike timskega dela so (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004): 

 »sestanki (analize, usklajevanje, dogovori, naloge, priprava, potrjevanje, 

operacionalizacija in preverjanje realizacije individualiziranih vzgojnih programov),  

 individualno delo posameznega strokovnjaka z otrokom (po individualiziranem 

vzgojnem programu, po nalogah, ki jih je treba realizirati med dvema sestankoma),  

 skupinsko delo (socialni pedagog z vzgojno skupino, zdravstveni delavec skrbi za 

skupinsko zdravstveno preventivo, socialni delavec dela s skupinami otrok po 

posebnih interesih, s skupinami staršev, psiholog s skupinami otrok glede na težave, 

posebne interese)«. 

 

 

NAČELO INDIVIDUALIZACIJE 

Vzgojni program (prav tam, str. 16) navaja, da načelo individualizacije pomeni, »da otroke in 

mladostnike pri obravnavi razlikujemo glede na njihove razlike v telesnem, kognitivnem, 

socialnem in v čustvenem razvoju«. Vsakemu otroku oziroma mladostniku s ČVM je treba 

omogočiti njemu prilagojen način obravnave. Zato se znotraj ustanov oblikuje 

individualizirani program za vsakega otroka oziroma mladostnika posebej, v katerem se 

določijo cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih. 
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NAČELO POZITIVNE VZGOJNE USMERJENOSTI 

Dejavnosti, v katere so vključeni otroci in mladostniki s ČVM, imajo številne preventivne, 

vzgojne, socializacijske in kompenzacijske učinke. Poudarek je na »preprečevanju novih 

težav, na utrjevanju močnih področij, na kompenzaciji zamujenega, manjkajočega, na 

transformaciji vzgojno in socialno nesprejemljivih vedenjskih vzorcev, na intenzivnem 

pridobivanju novih socialnih izkušenj, na omogočanju/zagotavljanju učne, šolske oziroma 

delovne uspešnosti. Otroku ali mladostniku je treba pomagati tam, kjer mu je pomoč 

potrebna, na določenih področjih več, na drugih manj« (prav tam, str. 17). Do pozitivnih 

učinkov pride zgolj, če se otrok počuti varno, sprejeto, če smo dosledni ter upoštevamo vse 

otrokove značilnosti. 

 

NAČELO AKTIVNE VLOGE IN SOODGOVORNOSTI OTROKA ALI MLADOSTNIKA 

V PROCESU LASTNEGA RAZVOJA 

Otrokom in mladostnikom s ČVM je v času bivanja v vzgojni ustanovi omogočeno aktivno 

sodelovanje pri načrtovanju lastnega življenja in dela znotraj ustanove. Vključeni so v 

pripravo, izvajanje in evalvacijo svojega individualiziranega programa, vendar se pri tem 

upošteva otrokova sposobnost razumevanja in prevzemanja odgovornosti. Otroku ali 

mladostniku morajo biti zastavljeni cilji razumljivi in za njihovo doseganje morajo sprejeti 

tudi lastno odgovornost. Otroka ali mladostnika je treba spodbujati in navajati k prevzemanju 

odgovornosti za svoja dejanja, za soočanje s posledicami teh dejanj in za njihovo razreševanje 

(prav tam). 

 

NAČELO KOMPENZACIJE RAZVOJNIH PRIMANJKLJAJEV IN VRZELI 

»Kompenzacija razvojnih primanjkljajev in vrzeli je osnovni pogoj za otrokovo oziroma 

mladostnikovo uspešno in zadovoljivo nadaljnje življenje. Praktično to pomeni intenzivno in 

učinkovito strokovno pomoč, z vidika otroka ali mladostnika pa pospešeno učenje, zorenje, 

osebni razvoj« (prav tam, str. 18). Otroku oziroma mladostniku s ČVM je treba manjkajoče 

vrzeli na šolskem področju, na področju čustvovanja ali katerem drugem področju 

nadomestiti oziroma nadoknaditi.  

 

NAČELO KONTINUIRANEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA PROCESA 

Šolska neuspešnost in vzgojna težavnost otrok in mladostnikov s ČVM je pogosto vzrok za 

usmeritev v vzgojni program oziroma v vzgojno ustanovo. Slednja mora pri svojem delu 

pomoč usmerjati na obe področji.  

 

Otroke in mladostnike znotraj vzgojnih ustanov usmerijo v izobraževalni program, ki je za 

njihov osebnosti razvoj najbolj smotrn. Lahko obiskujejo običajne vzgojno-izobraževalne 

programe, kjer jim nudijo dodatno strokovno pomoč, lahko se jih usmeri v vzgojno-

izobraževalni program s prilagojenim načinom izvajanja in dodatno strokovno pomočjo. 

Lahko pa se jih usmeri tudi v prilagojen vzgojno-izobraževalni program z običajnim ali nižjim 

izobrazbenim standardom (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). 

 

Izvajanje izobraževanja poteka prilagojeno posamezniku, njegovim zmožnostim, metode 

poučevanja so usmerjene v praktično učenje veščin za vsakdanje življenje. Pogosto so učne 

ure krajše, učenci imajo na voljo več krajših odmorov, možnosti sprostitve, v razredu je manj 

učencev itd. 

  

NAČELO SODELOVANJA Z DRUŽINO 

Starši so kljub odhodu oziroma nastanitvi otroka v vzgojno ustanovo še vedno navzoči v 

njegovem življenju. Še vedno imajo vpliv na otroka, sploh takrat, ko je otrok doma, ko je 
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izpostavljen starim vzorcem družinskega delovanja. Otrok je na razpotju, pod stresom, saj 

doma veljajo ena pravila, v vzgojni ustanovi druga (Mikša, 2015). Zato je ključnega pomena, 

da strokovni delavec iz vzgojne ustanove vzpostavi stik s starši ter spodbuja oblikovanje 

sodelovalnega odnosa, ki temelji na medsebojnem zaupanju in stiku. 

 

Vzgojne ustanove se trudijo s starši oblikovati dogovor, kjer se opredelijo medsebojna 

pričakovanja, zahteve, odgovornosti, naloge. Zavedajo se, da je treba odstraniti ogrožajoče 

dejavnike, ki so razlog za nastanitev otroka v vzgojno ustanovo. Hkrati skušajo oblikovati 

način sodelovanja in nudenja pomoči družini ter določiti cilje sodelovanja. Pri vsem tem se 

pogosto pojavijo ovire in težave, ki onemogočajo ustrezno sodelovanje obeh strani. Potrebno 

je tudi sodelovanje ustanove z drugimi ustanovami (npr. CSD), da skupaj usmerjajo družine 

oziroma starše k sodelovanju (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). 

 

NAČELO INKLUZIJE, INTEGRACIJE IN NORMALIZACIJE 

Otroke in mladostnike s ČVM usmerjamo v prilagojene oblike vzgoje in izobraževanja. V 

primeru, ko otrok ostane (integriran) v običajnem okolju (na šoli, v razredu), hkrati pa to 

okolje smotrno prilagajamo njegovim posebnim razvojnim potrebam, govorimo o načelu 

inkluzije. 

 

»Zavodi za vzgojo oziroma vzgojne ustanove so umetne oblike skupinskega življenja otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami. Da bi lahko uresničevale svoje 

programske cilje, morajo biti locirane oziroma integrirane v družbeno okolje, biti odprte v 

lokalne skupnosti, še zlasti do njenih prebivalcev, z njimi vzpostavljati in negovati raznovrstne 

stike in povezave (načelo integracije). Hkrati pa mora vzgojna ustanova, da bi uresničevala 

svoje programske cilje, živeti čim bolj normalno, podobno naravnemu družinskemu življenju, 

kjer družinski člani skrbijo drug za drugega, razpolagajo s skupno in osebno lastnino, 

denarjem, skrbijo za prehrano, vzdržujejo red in čistočo ipd. (načelo normalizacije)« (prav 

tam, str. 22). 

 

2.5.3 POGOJI IN DEJAVNOSTI ZA URESNIČEVANJE VZGOJNEGA PROGRAMA 

 

Pogoji in dejavnosti za uresničevanje vzgojnega programa v vzgojni ustanovi izhajajo iz 

(Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004, str. 23): 

 ustreznih zakonov, podzakonskih ter drugih normativnih aktov in standardov, ki 

urejajo delovanje vzgojne ustanove,  

 strokovnih podlag njenega delovanja (strokovna izhodišča, oblike, metode, sredstva),  

 razvojnih potreb otrok in mladostnikov, ki prihajajo v ustanovo, 

 ciljev delovanja ustanove,  

 temeljnih pravic otrok in mladostnikov po ustavi, deklaraciji o temeljnih pravicah 

otrok, 

 namena in pomena ustanove za družbo (ustanova kot integralni del vzgojno- 

izobraževalnega sistema). 

 

Za uresničevanje pogojev in dejavnosti vzgojnega programa mora ustanova uresničevati 

naloge, navedene v nadaljevanju (prav tam).  
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ZAGOTAVLJANJE POZITIVNE PSIHOSOCIALNE KLIME 

 

Psihosocialno klimo predstavljajo medsebojni odnosi znotraj zavoda. Odvisna je od 

komunikacije, vrednot, pričakovanj, norm in vizije ustanove. Pozitivno psihosocialno klimo 

se ustvarja z vrednotami ustanove, »kot so medsebojna pomoč in tovarištvo, toleranca, 

spoštovanje temeljnih pravic, kot je pravica po zasebnosti, z nudenjem možnosti za 

popravljanje napak, z medsebojnim zaupanjem, z odprto komunikacijo o težavah in 

medsebojnih pričakovanjih, s pozitivnimi povratnimi sporočili na osebnost, s kritiko, 

usmerjeno na konkretno vedenje, z jasnostjo in transparentnostjo pravil in sankcij (prav tam, 

str. 24).  

 

NAVAJANJE NA KULTURO BIVANJA 

 

Vzgojitelji spodbujajo otroke in mladostnike s ČVM k utrjevanju navad pospravljanja in 

urejanja prostora, skrbi za osebne potrebščine. Učijo jih veščin samooskrbe, kot so pranje, 

likanje, kuhanje, šivanje ter skrb za urejeno osebno garderobo (prav tam). 

  

SKRB ZA OTROKOV CELOSTNI KOGNITIVNI RAZVOJ 

 

Skrb za kognitivni razvoj pomeni skrbeti za razvoj celovite osebnosti (umski, čustveni in 

socialni razvoj). »Pogoji in dejavnosti ustanove za celostni kognitivni razvoj so:  

- zagotavljanje optimalnih pogojev za učenje (primerni pogoji za učenje, oskrba s šolskimi 

potrebščinami, po potrebi se nudi dodatna učna pomoč, spodbujajo se učne, delovne in druge 

navade, ki so koristne za osebno uspešnost); 

- navajanje otrok in mladostnikov, da si samoiniciativno širijo in poglabljajo splošno 

izobrazbo« (Pavlovič, 2014). 

Strokovni delavci, ki delajo z otrokom oziroma mladostnikom s ČVM, so odgovorni za 

otrokov učni napredek v času bivanja, zato morajo spremljati učni uspeh, sodelovati z učitelji, 

otroku morajo nuditi učno pomoč, če jo potrebuje. Hkrati je naloga ustanove, da otroku 

oziroma mladostniku s ČVM omogoči dokončanje osnovnega oziroma poklicnega 

izobraževanja (prav tam).  

 

POGOJI IN DEJAVNOSTI MORALNO-ETIČNEGA, ESTETSKEGA IN SPLOŠNEGA 

KULTURNEGA POMENA  

 

»Ustanova skrbi za spodbujanje in razvijanje temeljnih humanističnih vrednot, kot so 

iskrenost, poštenost, pravičnost, samodisciplina, pozitiven odnos do učenja, dela in življenja, 

vedenje po veljavnih družbenih načelih, strpnost do drugih in drugačnih, do nasprotnega 

spola, pripadnikov drugih narodov, manjšin, religij in kultur, spoštovanje osebnega 

dostojanstva vsakega človeka itd.« (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004, 

str. 26). 

 

Dejavnosti moralno-etičnega pomena realizirajo s pomočjo pogovorov, razprav in vrednotenja 

dogodkov iz vsakdanjega življenja, medsebojnih odnosov znotraj skupine, šole, na igrišču, 

oziroma s pomočjo učenja iz lastnega življenja, lastnih izkušenj »in izven ustanove oziroma v 

neposredni in širši okolici vzgojne ustanove, ki so jim priča ali jih doživijo otroci in 

mladostniki osebno, ali pa se z njimi seznanijo s pomočjo javnih medijev, drugih pisanih in 

elektronskih medijev. Po načelu odprtosti vzgojne ustanove navzven se otroci in mladostniki 

družijo, sodelujejo in soustvarjajo z vrstniki iz okolja ali z vrstniki drugih okolij, narodnosti in 

kultur, doma in v tujini« (prav tam, str. 27). 
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Za razvoj kulturnih in estetskih vrednot ustanova otroke in mladostnike aktivno udejstvuje 

(priprava in izvedba proslav ter kulturnih prireditev) in skupaj z njimi obiskuje kulturne 

ustanove in prireditve (knjižnice, gledališča, koncerte, kulturno-umetniške razstave, naravne 

in druge znamenitosti) (prav tam). 

 

VZDRŽEVANJE IN RAZVIJANJE OTROKOVIH ALI MLADOSTNIKOVIH STIKOV 

IZVEN VZGOJNE USTANOVE  

 

Za vzdrževanje stikov vzgojna ustanova (prav tam; Pavlovič, 2014): 

 vzdržuje in razvija odnose z družino (starši so vabljeni v ustanovo na razgovore, z 

njimi se posvetuje glede vzgoje, posreduje informacije o šolskih uspehih, 

napredovanjih, jim svetuje, jih vabi na timske sestanke, roditeljske sestanke, 

prireditve);  

 ohranja in razvija stike z družino z obiski na domu (z dogovori in nasveti staršem), 

prav tako jih na željo staršev in otrok obišče otrokov vzgojitelj za lažje razumevanje 

njihovih težav;  

 s šolami, predstojniki učnih delavnic ali delodajalci vzdržuje stike, da spremlja 

otrokovo uspešnost in da lahko strokovno pomaga učiteljem;  

 prav tako vzdržuje stike z otrokovim matičnim centrom za socialno delo oziroma 

pristojnim sodiščem. 

 

DEJAVNOSTI, NAMENJENE KOMPENZACIJI OTROKOVIH ALI      

MLADOSTNIKOVIH RAZVOJNIH ZAOSTANKOV IN VRZELI  

Kompenzacijske dejavnosti so namenjene odpravi primanjkljajev oziroma vrzeli v otrokovem 

razvoju, ki mu bodo v pomoč po odpustu. To pomeni, da bi se moral otrok ali mladostnik v 

času svojega bivanja v vzgojni ustanovi naučiti in usvojiti manjkajoča šolska in druga znanja, 

izpopolniti manjkajoče socialne izkušnje (na raven socialne zrelosti njegove kronološke 

starosti), z ustreznimi zdravstvenimi in drugimi ukrepi pa izboljšati tudi eventualno šibak 

somatski status in ublažiti ali odpraviti funkcionalne težave oziroma motnje (Škoflek, Selšek, 

Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004, str. 28). 

Ustanova izvaja kompenzacijske dejavnosti manjkajočega šolskega in drugega, za življenje 

pomembnega znanja tako, da otroku zagotovi (prav tam, str. 29): 

 individualizirano dopolnilno učno pomoč, s katero dopolnjuje manjkajoča znanja pri 

posameznih učnih predmetih, izvajajo postopoma v šoli in v sodelovanju z učitelji ali 

pa jo izvajajo znotraj vzgojne skupine s pomočjo vzgojitelja, inštruktorja ali uspešnega 

učenca; 

 za nadomestitev drugega, splošnega manjkajočega znanja, kot je slaba splošna 

informiranost, slaba razgledanost, pomanjkanje določenih navad, poskrbi ustanova 

tako, da nudi otroku vsebinsko bogato življenje v ustanovi in izven nje (otroku 

dostopni časopisi, revije, knjige, leksikoni znanja, knjižnica, v informativne oddaje 

usmerjeno gledanje televizije, poslušanje radia, tekmovanja v šolskem in drugem 

znanju, klubi, društva ipd.);  

 učenje/pridobivanje manjkajočih socialnih izkušenj poteka deloma v vzgojni 

ustanovi (permanentno in načrtno kontaktiranje z vrstniki in odraslimi, sestanki), 

pretežno pa v obliki in organizaciji naravnega socialnega učenja izven ustanove 

(sprehodi, izleti, osebni obiski, nakupi, obiski javnih prireditev, druženja z vrstniki, 

odraslimi, potovanja, zimovanja, letovanja);  
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 za nadomestitev manjkajočih čustvenih izkušenj (posledic čustveno prikrajšanega 

otroštva) ali posledic čustveno stresnega otroštva (družinska nesoglasja, prepiri, 

psihično in drugo trpinčenje otrok, neugodne šolske izkušnje, kot je permanentna učna 

neuspešnost) je v prvi vrsti potrebna odnosno senzibilna, terapevtska klima v vzgojni 

ustanovi oziroma v otrokovi vzgojni skupini, fizična in psihična varnost, strpnost do 

otrokovih šibkih točk, osebna naklonjenost, zavzetost zanj, upoštevanje in spoštovanje 

njegove osebnosti take, kakršna je (s prepoznavno težnjo, dobrohotnim 

prizadevanjem, da bi napredoval v vseh razvojnih ozirih). 

 

DEJAVNOSTI ZA OTROKOVO ALI MLADOSTNIKOVO OSEBNOSTNO IN 

SOCIALNO INTEGRACIJO (REINTEGRACIJO)  

 

Medtem ko gre pri kompenzacijskih dejavnostih pretežno za nadoknadenje zamujenega in 

nadomestitev manjkajočega (v razvoju otroka ali mladostnika), gre pri osebnostno 

integrativnih dejavnostih pretežno za spreminjanje/spremembe otrokovih ali mladostnikovih 

socialno slabo uporabnih ali nesprejemljivih osebnostnih značilnosti, odpravljanje občutkov 

osebne neadekvatnosti, neustreznih navad in razvad v socialno uporabne in sprejemljive, 

življenjsko koristne in perspektivne. Spreminjanje otrokovih socialno neuporabnih in 

nesprejemljivih lastnosti poteka s pomočjo osebnostno integrativnega delovanja ustanove 

(socialno-pedagoških intervencij), pa tudi s pomočjo številnih drugih aktivnosti, pri katerih 

otrok/mladostnik doživlja osebno sposobnost/uspešnost/potrditev (na primer osebni uspeh 

razbremenjuje občutek osebne manjvrednosti) (prav tam, str. 30).  

  

Odpravljanje/spreminjanje otrokovih/mladostnikovih občutkov osebne neadekvatnosti 

(občutek šolske/delovne in socialne neuspešnosti, občutek osebnostne 

manjvrednosti/manjpomembnosti, odvečnosti, stigamtiziranosti, marginaliziranosti itd.) 

poteka skozi doživljanje osebnih uspehov na področjih, kjer se ima otrok za neadekvatnega 

(odkrivanje lastnih sposobnosti, pozitivno dokazovanje samega sebe) (prav tam).    

  

 

 

2.6  SOCIALNOPEDAGOŠKE INTERVENCIJE V VZGOJNI 

USTANOVI 
 

Delo, posegi oziroma socialnopedagoške intervencije v vzgojni ustanovi potekajo na 

kontinuumu med vzgojo, izobraževanjem, usmerjanjem, vodenjem, svetovanjem, 

korektivnimi posegi in socialno terapijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). Intervencije potekajo 

v vsakodnevnih situacijah, zahtevajo posege »tukaj in zdaj«, zato ne moremo posega natančno 

zamejiti, ali je del vzgoje ali je že svetovanje. Po mnenju avtorice Kobolt (1997a) so posegi 

opredeljeni zgolj s prostorom, v katerem poteka socialnopedagoško delo. Kot primer je 

navedla šolski prostor, kjer je večina posegov usmerjenih v vzgojni in izobraževalni del 

kontinuuma.  

 

Socialnopedagoške intervencije izhajajo iz različnih teoretskih konceptov, ki omogočajo 

razumevanje kompleksnega stanja oziroma socialnih, psihičnih in inter-/intrasubjektivnih 

pojavov (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). Avtorica Kobolt (1997a, 1997b) je že pred leti 

predstavila teoretske koncepte socialnopedagoških intervencij oziroma posegov, ki so se 

uveljavili v slovenskem strokovnem prostoru, skupaj z avtorico Rapuš Pavel pa je desetletje 

kasneje izpostavila naslednje: psihoanalitični, humanistični in komunikacijsko-interakcijski 
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koncept, sistemsko razumevanje ter koncepte skupinskega in skupnostnega dela (Kobolt in 

Rapuš Pavel, 2007).  

 

Psihoanalitični koncept znotraj socialne pedagogike se je razvil na področju dela z otroki in 

mladostniki s ČVM. Fritz Redl je oblikoval psihoanalitičen koncept razumevanja razvoja, 

vedenja in čustvovanja otrok s težavami v socialni integraciji. Ego je s svojimi funkcijami 

osnoven psihični aparat, vedenje pa rezultat delovanja osebnih, razvojnih in situacijskih 

dejavnikov. Na podlagi tega je oblikoval model LSI (angl. life space intervention) – 

intervencije v življenjskem prostoru otrok in mladostnikov s ČVM. Poudarja pomen trdega 

dela tima vzgojiteljev. Psihoanalitik Aichorn je poudaril pomen zgodnjega nastanka ČVM in 

pozitiven delovni odnos, saj slednji lahko vpliva na spremembe pri otrocih in mladostnikih s 

ČVM (Kobolt, 1997a). 

 

Pri humanističnem konceptu je v središču dogajanja posameznik, njegov ego, okolje je 

izključeno iz obravnave. Rogers poudari posameznikovo samopojmovanje, ki usmerja 

njegovo vedenje in doživljanje. Svoje izkušnje ponotranji, če so v skladu z njegovo 

samopodobo. Problematične so zanikane oziroma preoblikovane izkušnje, saj porušijo 

notranje ravnovesje ter zmanjšajo posameznikovo fleksibilnost v doživljanju. Oblikoval je 

koncept »na klienta usmerjeno delovanje«, kjer je pomemben individuum, da bi znova našel 

ravnovesje med »realnim« in »idealnim« jazom. Razrešitev problema ni v ospredju (prav 

tam). Avtorja Glasserja in njegovo realitetno terapijo tudi uvrščajo med humanistične 

koncepte. Pri tem konceptu vse izhaja iz potreb posameznika, vendar se upošteva tudi okolje. 

Intervencije so usmerjene h korektnemu zadovoljevanju potreb po pripadnosti, veljavi in 

avtonomnosti v ravnotežju s socialnim okoljem (prav tam). 

 

Komunikacijsko-interakcijski koncept in sistemsko razumevanje je popolno nasprotje 

prejšnjih dveh konceptov. V ospredju je posameznikovo vedenje v specifičnem 

komunikacijskem vzorcu in socialnem odnosu. Osnovna dimenzija sistemskega razumevanja 

je upoštevanje odnosov, izmenjav, vplivov med posameznim sistemom in njegovim okoljem. 

Sistemski pogled se usmerja v proučevanje in razumevanje povezav, odnosov in struktur med 

sistemi. Hkrati analizira interakcijo in komunikacijo med njimi (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2007).  
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Shema 1: Osnovni kontinuum socialnopedagoškega interveniranja (Kobolt in Rapuš Pavel, 

2007, str. 96) 
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Koncept skupinskega in skupnostnega dela v ospredje uvršča skupinsko dinamiko kot vodilo 

za delo v skupini in s skupinami, kar pomeni, da je treba intervencije in metode vedno znova 

prilagoditi značilnostim skupine in posameznikom znotraj nje. Izpostaviti velja Kurta Lewina, 

ki je utemeljitelj termina skupinska dinamika in tristopenjskega modela učenja v skupinah. 

Posameznik skozi bivanje in učenje v skupini opusti vzorce vedenja, ki so nesprejemljivi, saj 

le tako lahko znova oblikuje ravnovesje in ostane v skupini. Na začetku je skupina v fazi 

ogrevanja, kjer se spoznavajo, vključujejo. Sledi ji faza sprememb, kjer se člani skupine učijo, 

preizkušajo nove oblike vedenja, iščejo svoje mesto znotraj skupine. V zadnji fazi člani 

skupine ponotranjijo nove vzorce vedenj in ravnanj ter iščejo ravnovesje med obstoječim in 

rešitve, ki so v skladu s skupino (Kobolt, 1997b).  

 

Znotraj skupine je treba upoštevati načelo »tukaj in zdaj«, kar pomeni, da smo orientirani na 

trenutno dinamiko skupine in položaj posameznika. Naslednje načelo, ki izhaja iz skupinsko 

dinamičnega koncepta, je načelo »povratnega sporočila«. Slednje poveča razvidnost 

skupinskega dogajanja in je hkrati učna priložnost za vse člane skupine za prejemanje in 

posredovanja povratnega sporočila (Kobolt, 1997b). 

 

Pomembna usmeritev oziroma lahko bi rekli tudi načelo je »opolnomočanje« posameznika 

oziroma skupine, s katero izvajamo pomoč. Otroci in mladostniki s ČVM so nastanjeni v 

vzgojni ustanovi iz različnih razlogov, ki odražajo njihovo nemoč, osamljenost, pomanjkanje 

pozitivnih odnosov. Zato je treba delovati na način, ki bo otrokom in mladostnikom s ČVM 

pomagal priti do pomembnih virov moči za samostojno življenje in ustreznejše spopadanje s 

problemskimi situacijami. Posledično mora biti strokovnjak pri izbiri intervencij usmerjen v 

prepoznavanje in razvijanje posameznikovih močnih področij (Razpotnik, 2007). 

Posameznikova naloga je prisostvovanje pri načrtovanju in izvajanju pomoči, kar imenujemo 

»participacija« uporabnika (Kobot in Rapuš Pavel, 2007).  

 

Avtorici Kobolt in Rapuš Pavel (2007) strokovno delo, ki vključuje vse zgoraj našteto, 

poimenujeta koncept življenjske usmerjenosti. Strokovnjak spodbuja in pomaga posamezniku 

pri oblikovanju takšnih razmer, ki mu omogočajo izobraževanje, vzgojo, socialno in 

osebnostno realizacijo znotraj sistemov. Pri tem pa intervencije upoštevajo in izhajajo iz dane 

življenjske strukture posameznikov in skupin. 

 

Teorija pomaga razumeti posameznikovo situacijo ter je podlaga za oblikovanje posegov 

oziroma intervencij, s katerimi želi strokovnjak doseči zastavljene cilje oziroma spremembe 

pri posamezniku. Intervencije so sestavljene iz vsebin, metod in tehnik, ki so združene v 

smiselno celoto (Kobolt, 1997b).  
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2.7 OBLIKE IN METODE DELA VZGOJNIH USTANOV 
Znotraj institucionalne obravnave otroka in mladostnika s ČVM je potrebno uporabiti oblike, 

metode in tehnike, ki so v skladu s prevzgojnimi vsebinami in cilji. Uspeh dela je odvisen od 

ustreznosti dejavnosti, saj lahko z neustreznimi dejavnostmi vedenje le še poslabšamo 

oziroma nimamo nanj nobenega vpliva (Skalar, 1995). 

2.7.1 OBLIKE DELA 

 Vzgojni program narekuje cilje in načela delovanja znotraj vzgojnih ustanov. Oboje zahteva 

različne oblike dela, saj le tako lahko cilje in načela tudi dosežemo. Omeniti velja naslednje 

oblike dela vzgojnih ustanov: 

 Individualno delo 

Govorimo o strokovnem delu s posameznim otrokom/mladostnikom na podlagi njegovih 

individualnih potreb. Strokovnjak izhaja iz anamneze CSD-ja ter dokumentacije, dokler se ne 

oblikuje posameznikov individualizirani program (IP), ki je osnova za strokovno individualno 

obravnavo. V IP so natančno zapisani primanjkljaji, težave, močne točke, cilji, metode dela, 

kar je strokovnjaku v pomoč pri izvajanju pomoči (Priloga k vzgojnemu programu, 2004; 

Horvat, 2000b). 

 

 Skupinsko delo 

Otroci in mladostniki so znotraj vzgojne ustanove nameščeni v vzgojno oziroma stanovanjsko 

skupino. Strokovno delo upošteva vse značilnosti skupinske dinamike za ustvarjanje ustrezne 

klime, saj slednja omogoča oporo in pomoč pri reševanju težav skupine, opravljanju 

vsakodnevnih opravil in obveznosti. Hkrati je posameznik del skupine, in če želimo vplivati 

nanj in hkrati na vse preostale člane, je treba oblikovati delo tako, da je vključena celotna 

skupina (Horvat, 2000b).  

 

 Interaktivna vzgoja 

S terminom interaktivna vzgoja povezujemo individualno in skupinsko obliko dela znotraj 

vzgojnih ustanov, saj »je tista oblika vzgojnega dela, ko preko interakcij v skupini omogoči 

individualno in skupinsko učenje, pridobivanje novih izkušenj, spoznanj« (prav tam, str. 16). 

Posameznik spoznava samega sebe, svoje potrebe in razpoloženja. Zazna svoj položaj znotraj 

skupine, oblikuje in spoznava odnose z drugimi, se uči in izboljšuje komunikacijo, povečuje 

senzibilnost do drugih. Hkrati mu takšna vzgoja omogoča prepoznavati dogajanje v njem 

samem, oblikovati odnosne povezave z družino, urejanje šolskih obveznosti in je splošna 

priprava na življenje po odpustu (prav tam). 

 

 Delo z ožjim družbenim okoljem 

Ena izmed oblik dela vzgojnih ustanov je tudi delo s starši, ki temelji predvsem na svetovanju, 

da začne družina zaznavati, prepoznavati problem ter ga s pomočjo tudi razreševati (prav 

tam). Hkrati je treba sodelovati tudi s šolo, da poteka nemotena izmenjava informacij glede 

šolskih obveznosti in uspehov. Ne smemo pa pozabiti na CSD, ki je otroka namestil v 

vzgojno ustanovo. S slednjim je potrebna izmenjava informacij o otrokovem napredku, 

spremembah, morebitnih težavah itd. In ne nazadnje je treba sodelovati tudi s sodiščem, če je 

otrok nastanjen zaradi vzgojnega ukrepa s strani sodišča (Škoflek, Selšek, Ravnikar, 

Brezničar in Krajnčan, 2004). 

 

 Delo s širšim družbenim okoljem 

Vzgojne ustanove so vpete v družbeno okolje, s katerim tudi sodelujejo in se z njim 

povezujejo. Obiskujejo kulturne prireditve, muzeje, knjižnice, gledališča, naravne in druge 
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znamenitosti. Ustanove, ki nimajo interne šole, so povezane tudi s šolami v okolici, otroci in 

mladostniki se družijo tudi z vrstniki izven ustanove (prav tam). Slednje povezovanje in 

spoznavanje omogoča otrokom in mladostnikom s ČVM pridobivanje novih izkušenj in 

vrednot na kulturnem, moralnem in estetskem področju. Druženje z različnimi skupinami 

otrok/mladostnikov različne starosti, narodnosti, jih uči sprejemanja in strpnosti, za kar so 

zadolženi zaposleni s svojim strokovnim vodenjem in usmerjanjem (prav tam; Horvat, 

2000b). 

 

 

2.7.2 METODE DELA 

 

Na dodiplomski stopnji študija sem si najbolj zapomnila, da se moramo pri izbiri metod dela 

vedno vprašati »kako« in »s čim«. Obe vprašalnici sta nam v pomoč, da poiščemo in 

izberemo metodo, ki nam pomaga doseči zastavljene cilje ter hkrati izbrati sredstva za dosego 

cilja izbrane metode. Metode so poti, načini in postopki, s pomočjo katerih dosežemo vzgojne 

cilje. Slednje dosežemo le z izbiro ustreznih metod in tehnik, saj napačne, neustrezne metode 

lahko določen proces zaustavijo, prekinejo ali obrnejo v napačno smer (Horvat, 2000b). 

Metod dela je veliko in so razporejene v smiselne sklope (Škoflek, 1991; Horvat, 2000b). 

 

Socialno terapevtske metode (omogočajo stvarno socialno učenje, vendar v zavodskem 

okolju in dogovorjenimi pravili vedenja) in metode socialnega učenja (učenje v naravnih 

situacijah) 

 

Metode vključujejo učenje socialnih spretnosti za sprejemljivo in uspešno vzpostavljanje 

ravnotežja med lastnimi potrebami in potrebami soljudi. S socialnimi igrami, interaktivnimi 

vajami in vajami za razvijanje čustvene inteligence vzgojitelj opazuje skupino kot celoto in 

posameznika znotraj nje. S tem posamezniki pridobijo možnost za izražanje lastnih frustracij, 

misli, želja, fantazij, hkrati pa prihaja do interakcij med člani. Med izvajanjem različnih 

metod socialnega učenja vzgojitelj pridobi tudi vpogled v načine komuniciranja med člani 

skupine, način razreševanja konfliktov, spoprijemalne strategije, strahove, želje, kaj jih veseli, 

ali imajo kakšen konjiček. Velikokrat v takšnih dejavnostih spontano povedo stvari, ki jih v 

vodenem, strukturiranem pogovoru ne bi (Plajnšek, 2004). 

 

Evalvacijske (spremljajo otrokov razvoj) in razbremenitvene metode 

 

S prvimi sproti preverjamo in vrednotimo ustreznost izbranih intervencij pri posamezniku, ko 

preverjamo uspešnost pri doseganju ciljev individualiziranega programa. V sklop 

razbremenitvenih dejavnosti uvrščamo dejavnosti, ki posameznika oziroma skupino sprošča, v 

njih vzbudi pozitivna čustva in občutek uspeha. Mednje sodijo prostočasne aktivnosti, športne 

dejavnosti, interesne dejavnosti, različne vrste delavnic, doživljajski tabori in letovanja 

(Kobolt idr., 2015).  

 

Metode pedagoškega vodenja in svetovanja 

 

Vzgojitelj s svojim pedagoškim odnosom in svojo osebnostjo vodi skupino k pozitivnemu 

vedenju. Svetovanje ne poteka v klasični obliki, kjer posameznik pride k strokovnjaku v 

določen prostor. Največkrat se izvaja s pomočjo aktivnosti. Gre za dejavnosti, ki so mladim 

blizu in jih sprostijo. Svetovanje lahko izvedejo na sprehodu, kjer se pogovor o raznih 
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tematikah lahko ob pravem času preusmeri v nenačrtovan svetovalni razgovor (Gabrovec, 

2015). 

 

V praksi so najpogosteje uporabljene metode (Horvat, 2000a, str. 17): 

 individualni pogovor; 

 svetovanje; 

 metode usmerjanja k pozitivnemu vedenju: 

 zahteva, ki poskuša doseči, da varovanec razume nujnost določenega vedenja 

glede na pravila v medsebojnih odnosih. Zahtevati pomeni istočasno tudi pojasniti 

pravila, njihov smisel in način izvajanja; 

 nasvet o obnašanju v določeni situaciji;  

 dogovor, ki vodi h globljemu razumevanju neke zahteve in angažiranju varovanca;  

 primer; 

 metode spodbujanja, ki imajo nalogo pomagati varovancu, da vztraja in zdrži, dokler 

ne doseže zastavljenega cilja. Med te metode spadajo pohvala, nagrada, priznanje, 

posebni izhodi domov, v mesto, v kino, sodelovanje na kulturnih in športnih 

prireditvah, zaupanje posebnih nalog v zavodu, obljuba; 

 metode preprečevanja, ki imajo namen preprečiti negativno delovanje in vedenje 

varovanca. Sem spadajo tih in neopazen nadzor, opozorilo, kazen (opomin, ukor, 

prepoved).  

 

2.8 VZGOJITELJ – OBLIKOVALEC ŽIVLJENJA V VZGOJNI 

SKUPINI 
 

Vzgojitelj je strokovni delavec, ki je odgovoren za vzgojno skupino in vsakega posameznega 

otroka in mladostnika v njej. Njegova osebnost, znanja, spretnosti, veščine so ključnega 

pomena za opravljanje vzgojnega dela. Ustrezna izobrazba je socialnopedagoška oziroma 

dopolnjena z opravljenim izobraževalnim programom izpopolnjevanja za izvajanje 

socialnopedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s ČVM. 

Avtorica Ristić (2015) je naredila refleksijo svoje vloge vzgojiteljice v vzgojni skupini. 

Ugotovila je, da znotraj skupine predstavlja veliko vlog in ne samo vloge vzgojiteljice. V 

različnih odnosih z mladimi se je prepoznala v vlogi mentorice, mame, starejše sestre, plesne 

učiteljice, vodje, animatorke, terapevtke, mediatorke, sovražnice … Pri svojem delu se 

vzgojitelj ukvarja s pričakovanji in odnosi znotraj skupine ter pričakovanji in odnosi iz 

okolice (sodelovanje s sodišči, CSD, starši, stroko, delovno organizacijo). Kot vzgojiteljica se 

trudi delovati tako, da je pri delu pozorna na posameznika, na skupino kot celoto in njeno 

dinamiko ter na naloge/cilje, ki jih imajo v skupini. Poudarja nujnost profesionalnega razvoja 

oziroma strokovnega izpolnjevanje, stalne refleksije in obiskovanje supervizije. 

Vzgojitelja oblikujejo in vodijo njegove kompetence. Izpostavila bom klasično pedagoško 

usmerjene kompetence, kot jih navaja Vernooijeva (1995, v Kobolt, 2015, str. 16): 

 »Osebnostne kompetence – spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke, 

lastne čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči, a tudi šibkosti in 

omejitev. 

 Pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki v praksi 

omogoča 'praktično kompetenco' – kamor poleg splošnih znanj sodi 

specifično/svetovalno/socioterapevtsko znanje. 
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 Sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih kontekstih. To 

zahteva poznavanje in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih zaznavnih 

mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in predvsem 

kompetenc za njihovo razreševanje. 

 Kompetenca ravnanja, ki se izkazuje z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za 

samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posamezni situaciji prilagojenih poti in 

načinov reševanja oziroma poseganja.« 

 

Ena izmed ključnih kompetenc za delo z otrokom oziroma mladostnikom je odnosna 

kompetenca. Poleg vseh zgoraj naštetih kompetenc prav vzpostavljanje in vzdrževanje 

odnosov omogoča vez med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom.  

 

2.8.1 ODNOS VZGOJITELJ–OTROK/MLADOSTNIK 

 

Odnos med vzgojiteljem in otrokom oziroma mladostnikom je temelj, »srce« za delovanje in 

oblikovanje procesa pomoči, interveniranja. Oblikovati se začne takoj ob nastanitvi 

posameznika v vzgojno skupino in se razvija ves čas bivanja. Govorimo o delovnem odnosu, 

saj je ciljno usmerjen in oblikovan z določenim namenom: pomoč in podpora 

otroku/mladostniku (Flaker, 2003; Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). 

 

Odnos temelji na osebnem ter hkrati strokovnem, delovnem polju. Vzgojitelj s svojo energijo, 

osebnostjo, pristopom, načinom komunikacije močno vpliva na kakovost odnosa in njegovo 

oblikovanje. Zavedati se mora, da je odnos tudi namenski, deloven. Posledično mora 

omogočiti klimo, kjer skupaj z mladostnikom/otrokom sodeluje pri oblikovanju delovnega 

odnosa. V otroku/mladostniku je treba zbuditi občutek zaupanja, spoštovanja in izhajati iz 

njega, njegovih potreb in kompetenc (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2011). 

 

V zadnjih letih v ospredje prihaja odnos med vzgojiteljem in otrokom/mladostnikom, kjer je v 

ospredju sodelovanje in soustvarjanje. Pri slednjem otroku damo sporočilo, da ima moč in 

znanje, da skupaj oblikuje načrt pomoči, ki je njemu pisan na kožo. Oblikuje se dogovor o 

sodelovanju, načrtovanju in oblikovanju rešitev problematike. Izhaja se iz otrokovih močnih 

področij, deluje v sedanjosti ter s ciljem izboljšanja situacije (prav tam).  

 

Uporaba dialoga je tisto, kar odpira prostor med njim in otrokom/mladostnikom. Res je, da je 

vzgojitelj hkrati avtoriteta, nosilec kazni in nagrad, v dialogu pa govorimo o enakovrednih 

partnerjih, vendar je otroku/mladostniku omogočeno, da prek dialoga spregovori o izkušnjah, 

tegobah, potrebah. Vzgojitelj s pomočjo svojega znanja, teoretskih spoznanj, empatije in 

razumevanja prisluhne, prepoznava in sliši otroka/mladostnika. Prek dialoga spoznavata eden 

drugega, da lahko bivata in oblikujeta individualni načrt tako, da ima smisel, cilj in 

uporabnost (Razpotnik, 2007). 

 

Omeniti velja tudi motnje v odnosu oziroma ovire, ki so neizogibne in se jih je treba zavedati. 

Motnja lahko nastane pri oblikovanju dogovorov, ciljev, soustvarjanju rešitev, saj sta lahko 

obe osebi na različnih bregovih. Naloga vzgojitelja je, da z argumenti in razlago utemeljuje 

svoje odločitve. Hkrati mora prisluhniti potrebam otroka oziroma mladostnika. Iskanje 

skupnih rešitev je najboljše za obe strani, vendar so v vzgojni ustanovi določena pravila, 

načela, ki se jih je treba držati. Posledično vedno ni možno ugoditi željam otroka oziroma 

mladostnika (Čačinovič Vogrinčič, Kobal, Mešl in Možina, 2011).  
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Motnjo oziroma oviro lahko predstavljajo tudi osebne izkušnje vzgojitelja, zaradi katerih 

lahko pretirano subjektivno doživlja otrokovo problemsko ozadje. Vzgojitelj se mora 

zavedati, da je v odnos čustveno vpet. Potrebna je samokontrola, da se zaveda svojih reakcij, 

osebnih impulzov. Hkrati se mora zavedati svojih predsodkov do določenih skupin, 

posameznikov. Oviro s strani vzgojitelja pa predstavlja tudi antipatija do posameznega otroka. 

Naloga vsakega strokovnega delavca je, da razišče svoja pozitivna in negativna čustva, 

predsodke, jih tudi verbalizira, pri čemer mu je v pomoč supervizija oziroma intervizija 

(Friedländer in Pfaffenberger, 1970). 

 

2.8.2 VZGOJNA SKUPINA  

Otroci in mladostniki s ČVM so v vzgojni ustanovi nastanjeni v vzgojno skupino. Vzgojna 

skupina, enota ali stanovanjska skupina je urejena hierarhično, organizirana po družinskem 

modelu. Na čelu so vzgojitelji, ki so v vlogi tako mame kot očeta, nadomestnih staršev. Otroci 

in mladostniki so obeh spolov, različne starosti (načelo koedukacije), sprejeti z vsemi 

pozitivnimi in negativnimi lastnostmi, občutkom varnosti (Priloga vzgojnemu programu, 

2004).  

 

Bistvo delovanja skupine je v aktivni vloga otroka oziroma mladostnika, ki soustvarja 

bivanjske pogoje in je osebno odgovoren za dogajanje znotraj vzgojne skupine, enote oziroma 

stanovanjske skupine. Glavna značilnost je v odgovornosti mladih za svojo lastnino, osebno 

higieno, čistočo prostorov, pripravljanje hrane. Hkrati skupaj z vzgojitelji postavijo in 

dopolnjujejo pravila in hišni red, ki se jih morajo držati. Vsaka kršitev je sankcionirana. S 

takšno vlogo pridobivajo življenjsko pomembne izkušnje za uspešen socialni razvoj in bivanje 

v skupnosti (načelo samourejanja) (prav tam). 

 

Vzgojna skupina je prostor socialnega učenja, kjer poteka kognitivno usmerjen proces 

predelave posameznikovih izkušenj. Posamezniki se učijo drug od drugega, opuščajo 

neustrezne vzorce vedenja, preizkušajo nove, sprejemljivejše. Vloga vodje je usmerjanje in 

evalviranje skupinskih odnosov v omenjenih fazah oblikovanja skupine (Kobolt, 2009).  

 

2.9 SODOBNA DRUŽBA – DRUŽBA NEGOTOVOSTI IN TVEGANJ  
 

Ko iščem besede, s katerimi bi opisala današnjo družbo, so mi najbliže Bajzek idr. (2008), ki 

so današnjo družbo opisali kot rizično oziroma polno tveganja, kot je družbo poimenoval 

Beck (v Bernik, 2014). Dandanes nič ni zanesljivo, vnaprej določeno in samoumevno.  

 

Pred pojavom procesa globalizacije in svetovnega povezovanja, tj. v času klasične moderne, 

je v družbi vladalo načelo linearnosti. Posameznikovo življenje oziroma njegov potek je bil 

predvidljiv. Začelo se je z zgodnjim otroštvom, šolskim obdobjem, sledila je mladost in 

končanje šolanja, vstop na trg dela, osamosvojitev, upokojitev in na koncu obdobje starosti. V 

vsakem obdobju so veljala določena pravila, pričakovanja, ki so bila za vse enaka in obvezna. 

Slednje je vsaki generaciji prinašalo občutek varnosti, stabilnosti skozi življenjske prehode ter 

hkrati omogočalo načrtovanje prihodnosti (Ule, 2008). Vsako obdobje je bilo predvidljivo, 

prehodi med njimi jasni in gotovi. Generacije so lahko neobremenjeno zrle v prihodnost ter jo 

oblikovale tako kot vse generacije pred njimi. Govorilo se je o socialni državi, ki je poskrbela 

za socialno varnost ter preprečevala negotovost, neenakost.  
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Nekje na polovici 20. stoletja je v svetu zavladal duh demokratično organiziranega 

kapitalizma. Podjetja so nadvladala politiko in socialno državo. Ulrick Beck (v Bernik, 2014) 

je uporabil pojem globalizacija. Gre za večdimenzionalen in večnivojski proces (Lechner, 

2009; v Bernik, 2014), ki ustvarja en svet, svetovno družbo ter vpliva tako na družbo kot 

celoto kot tudi na intimno življenje posameznika. Zamajal je temelje obstoječih družbenih 

struktur ter povzročil veliko negotovosti v življenjskih potekih posameznikov. Nič ni vnaprej 

določeno in predvideno. Sedaj je potek življenja v rokah posameznikov. Če smo še pred par 

desetletji govorili o življenjski gotovosti, sedaj lahko govorimo zgolj o življenjski pluralnosti.  

 

V ospredje prihaja človek, ki je enkraten in neponovljiv. Če je nekoč veljalo, da je 

posameznik vrojen v določen socialni položaj, mora vsak posameznik v sodobnem času sam 

poskrbeti za svoj položaj znotraj družbe (Nastran Ule, 2002). »Posamezniki postajajo igralci, 

graditelji, brkljalci, upravljalci svoje biografije in identitet, svojih družbenih povezav in 

mrež« (Ule, 2008, str. 35). V ospredje prihaja proces individualizacije življenjskih potekov, 

kjer posameznik aktivno oblikuje svojo biografijo. 

 

2.9.1 INDIVIDUALIZACIJA 

 

Individualizacija je posledica prestrukturiranja življenjskih slogov in prehodov, »pomeni 

preobrat od prevlade vnaprej določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse 

bolj pluralnim, posamično določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim 

življenjskim načrtom« (Ule, 2008, str. 34). Ulrich Beck, eden izmed oblikovalcev teorije 

individualizacije, razlaga, da gre pri vsem tem za dinamičen proces in veliko pluralizacijo 

življenjskih pogojev, vzorcev in slogov (prav tam). Hkrati opiše individualizacijo skozi tri 

dimenzije (Ule in Kuhar, 2003):  

 dimenzijo osvobajanja (osvobajanje ljudi od zgodovinsko vnaprej določenih družbenih 

oblik, odnosov, oskrbovanja v individualno voden življenjski potek); 

 dimenzijo odčaranja (izguba tradicionalne gotovosti, kako kaj storiti, izguba zaupanja 

v družbene norme in strukture, izguba ontološke varnosti subjekta); 

 dimenzijo reintegracije (pojav novih oblik družbenih povezav in odnosov med ljudmi, 

ki jih slednji oblikujejo glede na svoje interese, hotenja in življenjske sloge). 

 

Posameznik postaja sam svoj načrtovalec v okviru zmožnosti, priložnosti in zahtev. Če je 

nekoč življenje teklo po določenih obdobjih, se sedaj življenje posameznika oblikuje vsak dan 

znova. Gre za »prisilo« k produkciji, samooblikovanju biografije, socialnih mrež in vezi v 

različnih fazah življenja. Proces individualizacije zahteva od posameznika aktivno vlogo in 

sodelovanje med ljudmi. Slednji se morajo ves čas organizirati, postavljati cilje, premagovati 

ovire, prenašati poraze in tudi kje vnovič začeti (prav tam).  

 

Življenjski poteki so odvisni od osebnih odločitev posameznika, kar povečuje različnost 

individualnih življenjskih načrtov, pa tudi njihovo tveganje. Biografije blagostanja 

tradicionalne družbe so se spremenile v biografije tveganja (Ule, 2000). Nastal je celovit 

preobrat v »načinih življenja, mišljenja, identitetnih in subjektnih strukturah posameznikov, 

njihovih medsebojnih odnosov in družbenih razmerij; od dominacije vnaprej določenih 

razrednih, slojnih, spolnih , kulturnih identitet k vedno bolj pluralnim, individualno 

določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim življenjskim stilom« (prav 

tam, str. 31). 
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2.9.2 MLADI V VRTINCU GLOBALIZACIJE 

 

Pod udarom hitrih sprememb je socializacija oziroma odraščanje otrok in mladostnikov. 

Avtorji (Ule, 2000; Ule in Kuhar, 2003; Ule, 2008) omenjajo, da je proces socializacije 

zamenjal proces individualizacije. Mladi so postali samostojni oblikovalci svojega življenja. 

Vse, kar so nekoč mladi »podedovali« od svojih staršev, se je danes izgubilo. Vsak 

posameznik mora postati samostojen člen v konkurenčni družbi.  

 

Najbolj na udaru je torej obdobje mladosti. Nekoč je bilo to zgolj prehodno obdobje med 

otroštvom in odraslostjo. Sedaj je obdobje največjih zahtev, negotovosti in tveganj. Glavni 

razlog za spreminjanje obdobja mladosti je vse večji pomen in podaljševanje izobraževanja. 

Slednje se je premaknilo že zelo zgodaj v otroštvo in se podaljšuje še v obdobje odraslosti 

oziroma govorimo o vseživljenjskem učenju (Ule, 2000). Izobraževanje zajema velik del 

otroštva in mladostništva tako na formalnem kot neformalnem področju. Od staršev se 

pričakuje, da otroke že zelo zgodaj vpisujejo v prostočasne dejavnosti, zunajšolske dejavnosti, 

ki dajo otrokom dodatna znanja, veščine in spretnosti. Za otroke je to stresno in hkrati 

obremenjujoče, saj se od njih zahteva vedno več, če želijo zasesti dobro mesto v družbi. 

Otroci in mladostniki so že zgodaj prisiljeni k sprejemanju odločitev ter načrtovanju lastnega 

življenja (prav tam). 

 

Spremembe se ne dogajajo le na izobraževalnem področju, pač pa tudi znotraj družine. 

Omenila sem, da so starši obremenjeni z zgodnjimi odločitvami glede preživljanja prostega 

časa svojega otroka, saj mu s tem omogočajo pridobivanje veščin, znanj za življenje. Velike 

spremembe je doživela sama vloga družine v otrokovem življenju. Sodobna družina naj bi 

zagotavljala emocionalno in podporno okolje, kamor se otroci in mladostniki lahko zatečejo 

po napornem dnevu. Družbene zahteve so vse večje, otroci in mladi so postavljeni pred vse 

večje zahteve, stres, posledično je družinsko okolje tisto, ki je dobilo nov pomen, pomen 

sprostitve, podpore (Ule in Miheljak, 1995; Ule in Kuhar, 2003; Ule, 2008).  

 

V Sloveniji se dogaja premik od modela etične in vzgojne družine k modelu čustvene in 

podporne. Tradicionalna, rigidna postavitev hierarhije, spolnih vlog ter avtoritete postaja 

neučinkovita (Rener, 2000). Nadzorno vlogo družine so zamenjale brezosebne oblike nadzora 

(npr. semafor, uspehi, rezultati). Povečuje se avtoriteta mladih, zlasti glede izbir in 

preživljanja prostega časa, odločitev glede partnerskih razmerij (Ule in Kuhar, 2002). Enotne 

oblike družine ni, obstaja veliko oblik družin; enostarševske, rejniške, dopolnjene itd., kar je 

posledica izbire življenja po svojih merilih.  

 

Ule (2008) navaja, da sodobna družina ne opravlja zgolj vloge rojstva in vzgoje otrok in 

mladostnikov, pač pa tudi pomoč in podporo pri osamosvajanju in oblikovanju življenja. 

Starši vlagajo vedno več ekonomskih sredstev ter tudi psihološke podpore v svoje otroke. 

Postavljeni so pred vedno večje zahteve in vedno bolj odgovorne naloge. Vse družine oziroma 

vsi starši niso kos tem spremembam in zahtevam. V ozadju nemoči so brezposelnost, 

odvisnost od alkohola, drog, težave z duševnim zdravjem … Posledično otroku oziroma 

mladostniku ne zmorejo nuditi vsega, kar potrebuje za uspešno vključevanje v družbeno sfero.  

 

Sodobna družba od mladih zahteva sposobnost hitrega prilagajanja na spremenljive razmere, 

kar na vsakega posameznika učinkuje na drugačen način. Oblikujeta se dve skupini: 

zmagovalci in poraženci. Prvi imajo osebne in družbene vire, s katerimi izkoriščajo vse 

priložnosti, ki jim jih ponuja današnja družba (Rener, 2000). Med osebnimi viri je zagotovo 

družina. Dobra pozitivna navezanost in povezanost med družinskimi člani omogoča mladim, 
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da laže sprejemajo odločitve ter prenašajo tveganja pri oblikovanju življenjskih biografij (Ule, 

2008). 

 

Poraženci so pogosto otroci in mladostniki, ki ne dobijo ustrezne podpore, pomoči s strani 

staršev. Razlogov je veliko, npr. nezaposlenost staršev, bolezni, odvisnosti, nasilje, odsotnost 

staršev in pomembnih referenčnih oseb (prav tam). V literaturi omenjeno skupino otrok in 

mladostnikov opisujejo kot socialno ranljive, osamljene oziroma socialno izključene. 

 

2.9.3 SOCIALNA RANLJIVOST IN IZKLJUČENOST 

 

V sodobni družbi se je oblikovala družbena kontrola oziroma nadzor posameznika. Nadzor 

vedenja ni več v ospredju, narašča nadzor rezultatov. Družbene položaje in uspehe dosegajo 

tisti mladi, ki zmorejo slediti zahtevam, pritiskom družbe. Slednji se uspešno izobražujejo, 

oblikujejo poklicno kariero, družino, se osamosvajajo ter so ves čas vpeti v družbeno sfero. 

Tveganja in neuspehi so bili včasih del nižjih družbenih slojev, danes so ranljivi vsi, ki ne 

zmorejo slediti pritiskom družbe (Nastran Ule, 2002). 

 

Bistvo socialne ranljivosti je stopnjevanje težav in kopičenje nerešenih problemov, ki izhajajo 

eden iz drugega. Slab šolski uspeh, nizka izobrazba, slabe zaposlitvene možnosti, materialne, 

čustvene, socialne, zdravstvene težave so vzroki, s katerimi lahko opredelimo socialno 

ranljivost mladih (Ule, 2000). 

 

Raziskave, narejene v devetdesetih, označujejo za socialno ranljive najbolj tiste, za katere je 

prehod v odraslost, na trg delovne sile, v osamosvojitev otežen. Izpostavijo mlade ljudi s 

posebnimi potrebami, mlade, ki živijo v skrbništvu in/ali javnih skrbstvenih institucijah ter 

mlade, ki so vpleteni v razna prestopništva in kriminalne dejavnosti (Coles, 1997, v Rener, 

2000). Poleg njih so bolj izpostavljeni mladi, ki v družini ne dobijo ustrezne podpore in hkrati 

nimajo niti ene referenčne osebe, ki bi ji lahko zaupali (Jones in Wallance, 1992; v prav tam).  

 

Omenjene skupine otrok in mladostnikov ne zaznamuje samo visoka stopnja ranljivosti 

znotraj družbe ter njenih zahtev, ampak tudi osamljenost oziroma socialna izključenost (Ule, 

2008). Mladi, ki se čutijo osamljene, imajo pogosto stike z vrstniki, družino, vendar te odnose 

ocenjujejo kot prazne, brez čustev, navezanosti. Avtorji (Cotterell, 1996; Ule, 2000, 2008) to 

osamljenost opredelijo kot čustveno osamljenost, katere glavna značilnost je odsotnost tesnih 

emocionalnih vezi v življenju posameznika, občutek zavrženosti, praznine, strahu in tesnobe. 

Pogostejša in bolj razširjena pa je druga veja osamljenosti – socialna, kjer gre za pomanjkanje 

socialnih stikov posameznika z drugimi osebami, občutja dolgočasja, brezciljnosti življenja in 

marginalnosti (Ule, 2000).  

 

»Socialna izključenost se v splošnem pojmuje kot neprostovoljna izključenosti/izločenost 

posameznikov in skupin iz političnih, ekonomskih in družbenih procesov, s čimer je 

preprečena njihova polna udeležba v družbi, v kateri živijo (Marlier in Atkinson, 2010). 

Izključenost je koncept, katerega nasprotje je 'socialna vključenost', tj. obseg, do katerega 

imajo ljudje dostop do institucij in so vključeni v družbene odnose (van der Maesen in 

Walker, 2005: 12). Kot pravi Carter (2003: 24), je socialna izključenost dinamičen proces, 

saj je povezana s sodobnimi družbenimi procesi, ki lahko povzročijo izključenost posameznih 

skupin in posameznikov, ki jih tako organizacije in institucije potisnejo na obrobje (Susinos, 

2007; gl. tudi Skalli, 2001: 75; Bonell et al., 2003: 871; Abrams et al., 2005: 21)« (Lavrič, 

2010, str. 236). 
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O socialno izključenih mladih govorimo takrat, ko so zaradi revščine, izključenosti s trga dela 

oziroma izobraževanja potisnjeni na rob družbe. Ne zmorejo slediti družbenim zahtevam 

oziroma zaradi nizke izobrazbe, pomanjkanja znanja in odsotnosti družinske podpore ne 

konkurirajo znotraj globalne kapitalistične družbe (prav tam). Pri socialno izključenih 

posameznikih pogosto zaznamo šibke socialne mreže.  

 

 

 

2.10 ZAKLJUČEK TEORETIČNEGA DELA IN UVOD V EMPIRIČNI 

DEL 
 

Sodobna družba je v svoj fluidni tok posrkala vse, kar je bilo stalno in predvidljivo. Mladi so 

tako ujeti v vrtincu zahtev globalizacije, ki pa jim zaradi pomanjkanja podpore socialnih mrež 

(družine, vrstnikov, okolja), nizke izobrazbe in materialnega pomanjkanja ne uspe dosegati 

želenih rezultatov, položajev znotraj družbe. Mednje po mojem mnenju sodi tudi populacija 

otrok in mladostnikov s ČVM, ki jo obravnavam v nalogi. Zajeta populacija zaradi osebnih 

značilnosti, nefunkcionalnega družinskega okolja, neuspehov znotraj šole ter pomanjkanja 

zdravih odnosov z vrstniki ne zmore doseči želenega družbenega položaja. Nima podpore in 

priložnosti, da bi v življenju lahko izbirala različne poti, položaje, kariere. Zdi se, da so ujeti v 

institucionalno obravnavo, nato pa ob polnoletnosti prepuščeni sami sebi.  

 

Naloga stroke znotraj vzgojnih ustanov je, da otroke in mladostnike opremi za življenje 

znotraj družbe tveganja. Posameznika obravnava individualno, da skozi čas bivanja nadomesti 

primanjkljaje iz domačega okolja, neprimerne vzorce vedenja, čustvovanja zamenja z 

ustreznejšimi, hkrati naj bi se opolnomočil za samostojno življenje znotraj skupnosti. Pri 

vsem tem je treba spremembe uvesti tudi znotraj primarne družine posameznika, ker vemo, da 

je družina tista, kamor se v večini primerov posamezniki vračajo po koncu bivanja v 

instituciji.  

 

Pri svojem delu naj bi vzgojitelji uporabljali različne oblike in metode dela, ki so prilagojene 

tako posamezniku kot tudi vzgojni skupini. Ključni dejavnik, ki najpomembneje vpliva na 

delo, je odnos med posameznikom in vzgojiteljem. Odnos je tisti, ki omogoča spremembe pri 

posamezniku. Avtorica Kobolt (2010) je dobro zapisala, da so odzivi odvisni od kakovosti 

odnosov, ki jih vzpostavljamo v okolju, v katerem živimo.  

 

Znotraj vzgojnih ustanov naj bi bilo delo sistematično in načrtovano ter ciljno usmerjeno. 

Delo se prilagaja in spreminja glede na potrebe in stanje otrok in mladostnikov. Vse skupaj z 

družbo je fluidno, tekoče, nestalno, sam Vzgojni program (Škoflek, Selšek, Ravnikar, 

Brezničar in Krajnčan, 2004) pa ostaja nespremenjen že nekaj let. Ravno iz tega razloga sem 

svoje raziskovanje usmerila v raziskovanje, ali se je populacija otroka skozi leta kaj 

spremenila ter ali se spreminja tudi način dela z omenjeno populacijo. Zanimalo me je, kako 

se vzgojitelji v vzgojnih zavodih odzivajo na sodobno populacijo otrok in mladostnikov s 

ČVM, saj smo v družbi, ki v ospredje postavlja individuum, ki sam kroji svoj svet, svoje 

življenje.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

Otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami so specifična skupina otrok in 

mladostnikov, ki je znotraj vzgojno-izobraževalne zakonodaje obravnavana kot skupina otrok 

in mladostnikov s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 

2011). Delo z njimi naj bi potekalo že znotraj predšolske in šolske vzgoje, za nekatere pa je 

potrebna namestitev in obravnava v vzgojnih zavodih, mladinskih domovih in stanovanjskih 

skupinah. V njih potekata vzgoja in izobraževanje prilagojeno potrebam skupine in 

posameznika (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). Zakonodaja je že pred 

leti opredelila zgoraj omenjeno populacijo in napisala smernice za delo z njo (Skalar, 1995; 

Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004; Zakon o usmerjanju otrok s 

posebnimi potrebami, 2011). Predvidevam, da se je populacija sčasoma močno spremenila, 

saj se je tudi družba kot celota, o čemer pričajo raziskave in literatura različnih slovenskih 

avtorjev (Nastran Ule, 1996; Nastran Ule, 2002; Ule, 2000; Ule in Kuhar, 2003; Ule, 2008), 

medtem ko so smernice za delo s populacijo ostale nespremenjene (Škoflek, Selšek, Ravnikar, 

Brezničar in Krajnčan, 2004). Posledično želim s svojim raziskovanjem pridobiti informacije 

o metodičnih pristopih, ki so trenutno aktualni in se uporabljajo za vključeno populacijo. 

Kobolt idr. (2015) so opravili raziskavo med zaposlenimi v vzgojnih zavodih, mladinskih 

domovih in stanovanjskih skupinah, v katero so zajeli širok spekter tematik (vpetost v okolje, 

delovanje znotraj sistemskih okvirov, kadri, medsebojno sodelovanje, uresničevanje 

vzgojnih/izobraževalnih programov, problematika mladine, vizije ustanov), vendar ne tudi 

točno določenih metod dela z mladimi. Izpostavili pa so dejstvo, da se populacija spreminja in 

da znotraj posameznih ustanov avtonomno prilagajo vzgojne pristope, metode dela. V 

raziskavi (prav tam) v mnogih primerih informacije podajajo ravnatelji in svetovalni delavci, 

ki so z mladimi v stikih večinoma posredno, sama pa želim pridobiti pogled vzgojiteljev, saj 

so oni dnevno neposredno v stiku z mladimi. Zanima me tudi, kako lahko spoznanja 

vzgojiteljev v vzgojnih zavodih uporabimo pri preventivnem delu z obravnavano populacijo, 

saj nisem našla raziskave, ki bi omenjala predloge za preventivno delo s populacijo otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami.  

 

3.2 CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Cilj raziskave je pridobiti stališča vzgojiteljev iz vzgojnih ustanov o populaciji otrok in 

mladostnikov s ČVM, spoznati njihove aktualne metode ter oblike dela z omenjeno 

populacijo ter zahteve in izzive, s katerimi se soočajo pri svojem delu. Hkrati želim pridobiti 

predloge za preventivno delo z omenjeno populacijo na podlagi poznavanja populacije in dela 

z njo.  

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1:  Kako strokovni delavci v vzgojnih zavodih opredeljujejo značilnosti sodobne 

populacije otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami? 

RV2:  Kateri metodični pristopi, metode dela so aktualni in jih strokovni delavci v vzgojnih 

zavodih uporabljajo pri delu s sodobno populacijo otrok in mladostnikov s čustvenimi 

in vedenjskimi motnjami? 
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RV3:  Pred kakšne zahteve in izzive so pri svojem delu postavljeni strokovni delavci v 

vzgojnih zavodih? 

RV4:  Kakšni so predlogi strokovnih delavcev v vzgojnih zavodih za preventivno delo z 

omenjeno populacijo na podlagi njihovega poznavanja populacije ter dela z njo? 

 

3.3 RAZISKOVALNA METODA 
 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila kvalitativno obliko raziskovanja z metodo delno 

strukturiranega intervjuja. Slednji sogovorniku omogoča večjo odprtost in svobodo pri 

odgovarjanju, hkrati pa lahko vodja intervjuja postavlja podvprašanja, ki omogočajo bolj 

poglobljene odgovore. 

 

3.4 PREDSTAVITEV VZORCA 
 

V vzorec sem zajela šest strokovnih delavcev iz različnih vzgojnih zavodov po Sloveniji. Med 

njimi so tri ženske in trije moški. S pomočjo poznanstev sem pridobila polovico 

sogovornikov, polovico pa prek prošnje, poslane ravnateljem zavodov. Ena strokovna delavka 

se je na ravnateljev poziv javila sama, enega je predlagal ravnatelj sam. Pri zadnjem 

sogovorniku sem po dogovoru z ravnateljem poklicala v eno izmed vzgojnih skupin in javil se 

je eden izmed vzgojiteljev, ki je takoj pristal na intervju. 

Vzorec sestavljajo štirje socialni pedagogi, socialni delavec in športni pedagog z opravljenim 

izobraževalnim programom izpopolnjevanja za izvajanje socialnopedagoške pomoči otrokom 

in mladostnikom s ČVM, ki ga izvaja Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Ženske že vso delovno 

dobo opravljajo delo na istem delovnem mestu, so vzgojiteljice v vzgojni skupini. 

Vzgojiteljica 1 (V1) ima 15 let delovne dobe, vzgojiteljica 2 (V2) 8 let in vzgojiteljica 3 (V3) 

20 let. Vzgojitelj 4 (V4) ima 15 let delovne dobe, vendar ne samo v vzgojnem zavodu, temveč 

tudi v osnovni šoli ter kot samostojni podjetnik. Vzgojitelj 5 (V5) in vzgojitelj 6 (V6) že 6 let 

delovne dobe opravljata delo vzgojitelja v vzgojni skupini.  

Imena zavodov in sogovornikov so anonimna, saj sem se tako dogovorila z vsemi 

sodelujočimi v raziskavi, saj si želijo zagotoviti svojo anonimnost ter hkrati anonimnost otrok, 

ki trenutno bivajo v zavodih, kjer so zaposleni.  

 

3.5 RAZISKOVALNI INŠTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 
 

V raziskavi sem uporabila delno strukturiran intervju, ki je bil sestavljen na podlagi 

raziskovalnih vprašanj, teoretskih izhodišč in ciljev raziskave. Intervju je obsegal 14 vprašanj 

in je priložen v prilogi. Metodo intervjuja sem izbrala zato, ker omogoča večjo odprtost 

pogovora ter možnost dodatnih podvprašanj.  

 

Intervjuje sem opravila v mesecu aprilu in maju 2017. Vsakega sogovornika sem poklicala po 

telefonu in se z njim dogovorila za termin in kraj srečanja. S štirimi sem se dobila v zavodskih 

prostorih, z dvema v kavarni. Vsi intervjuji so potekali približno 45 minut in so bili posneti s 

snemalnikom na mobilnem telefonu in tabličnem računalniku. Kasneje sem zvočne posnetke 

dobesedno prepisala in obsegajo približno sedem strani. Dobesedne zapise sem po elektronski 

pošti poslala v avtorizacijo.  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika Verbič, L. (2019). Magistrsko delo 

35 

 

Z intervjuji sem pridobila pogled vzgojiteljev v vzgojnih zavodih na populacijo otrok v 

vzgojnih zavodih, kakšne oblike dela izvajajo ter kakšne metode uporabljajo pri delu, kako 

načrtujejo delo ter s kakšnimi ovirami, izzivi se soočajo pri svojem delu. Hkrati so predlagali 

kar nekaj oblik dela, ki bi služile kot preventiva, da bi bilo manj nameščanj.  

 

Zanesljivost in veljavnost sem zagotovila s tem, da sem sogovornikom pustila prosto pot pri 

odgovorih. Poleg tega sem jasno zapisala, kako je potekala raziskava. Hkrati sem vse 

pridobljene intervjuje posredovala v avtorizacijo sogovornikom.  

 

3.6 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 
 

Obdelave sem se lotila tako, da sem vsak zvočni posnetek intervjuja dobesedno prepisala in 

prepise označila s številkami od 1 do 6. Analize sem se lotila s pomočjo kodiranja, zato sem 

celoten prepis intervjuja prenesla v prvi stolpec tabele. V drugi stolpec sem prepisala 

pomembne dele besedila, kode 1. reda. Kodam 1. reda sem pripisala nadpomenko oziroma 

besedno zvezo, ki je zajela celotno kodo, kar sem napisala v tretji stolpec tabele, ki sem ga 

poimenovala kode 2. reda. V zadnjem, četrtem stolpcu tabele sem oblikovala kategorije iz kod 

2. reda, ki se povezujejo z raziskovalnimi vprašanji. S pomočjo pridobljenih kategorij sem 

analizirala intervjuje, jih med seboj primerjala ter odgovorila na raziskovalna vprašanja. 

Hkrati sem uporabila teoretična izhodišča, s katerimi sem podkrepila oziroma zanikala podana 

dejstva. 

 

3.7 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

S kodiranjem intervjujev so se izpostavile kategorije, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja 

naloge. Ker želim rezultate prikazati pregledno, bom izpostavila posamezno raziskovalno 

vprašanje in nanj odgovorila z dobljenimi kategorijami. Ves čas bom uporabljala rezultate 

vseh intervjujev, saj bodo le tako mogoči boljši pregled, primerjava in odstopanja. 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1: Kako strokovni delavci v vzgojnih zavodih 

opredeljujejo značilnosti sodobne populacije otrok in mladostnikov s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami? 

 

 Značilnosti populacije v vzgojnih zavodih 

 

Sogovorniki izpostavijo, da govorimo o individualno različnih posameznikih, katerih ČVM 

izvirajo iz dokaj podobnih razlogov. Vsi navajajo, da otroci prihajajo iz neurejenih družin, 

kjer imajo starši težave z agresivnim vedenjem, odvisnostjo od alkohola, »odvisnostjo od 

prepovedanih drog, /…/ vedno več je tudi psihiatričnih težav«, še posebej poudari 

vzgojiteljica 1 (V1). Omeni tudi problem reorganiziranih družin: »Malo več je otrok ločenih 

staršev, ki živijo med dvema ognjema, v totalnem kaosu. Starši perejo perilo preko otrok. 

Velika problematika …, otrok je čisto zbegan …«  

 

Vzgojitelja izpostavita: »skupna je vsem vzgojna nemoč staršev« (V6) in »pridejo otroci 

totalno nemočnih staršev, kjer navzven deluje, kakor da funkcionirajo, in tudi ni enega takega 

problema /…/ (alkoholizem itd.), ampak so starši vzgojno nemočni. Otrokom pustijo, da jim že 

pri 12 letih zrastejo čez glavo, da jih ne obvladajo več« (V1). Omenjajo vzgojo brez meja, 
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kjer otroci upravljajo z družino in želijo imeti zadovoljene vse želje. Problem nastane, ko te 

želje niso zadovoljene, saj otrok začne izsiljevati svoje starše. Če pa se to izsiljevanje prenese 

še v socialno okolje, v to kaj hitro posežejo institucije (Olson, 1989, v Poljšak Škraban, 2007). 

Starši »ne zmorejo, ker imajo kup svojih težav…, posledično je prisoten ohlapen družinski 

sistem« poudari vzgojitelj 4. Otroke poimenujejo »razvajenčki« (V5). Otrokom je vse 

samoumevno, »upoštevanje avtoritete je drugačno« (V6).  

 

Avtorica Kobolt (2002) ne piše o vzgojno nemočnih starših, pač pa o starših, ki so v svojih 

starševskih vlogah negotovi in kaotični. Sami s seboj imajo toliko težav na čustvenem, 

ekonomskem in delovnem področju, da pozabljajo na potrebe otroka. Slednji začnejo svoje 

potrebe zadovoljevati na nesprejemljiv način, kar lahko privede do namestitve v vzgojni 

zavod. To dobro opiše V6, ki navaja, da »so bili prikrajšani za določene pomembne stvari, 

predvsem odnos, in to skušajo sedaj nadomestiti z določenimi oblikami vedenja ali pa z 

dejanji«. V2 je izpostavila tudi porast avtoagresije, »ki je znak, da rabijo pozornost. In ni 

realno, da bi se resno poškodovali, ampak gre bolj za klic po pozornosti«. Potreba po 

pozornosti se je pri sodobni populaciji otrok in mladostnikov s ČVM po mnenju anketiranih 

ravnateljev vzgojnih zavodov povečala, strokovni delavci v vzgojnih skupinah pa zaradi 

okrnjenega števila zaposlenih teh ne zmorejo zadovoljevati v zadostni meri (Zrim Martinjak, 

2017). 

 

Poleg neustreznih vzgojnih in odnosnih vzorcev trije vzgojitelji izpostavijo težke socialne 

razmere družin, iz katerih prihaja populacija otrok in mladostnikov. Mikuš Kos (1999) meni, 

da slabe socialnoekonomske razmere vplivajo na slabo družinsko klimo, vsakodnevne skrbi 

za preživetje, slabo samopodobo družinskih članov, slabše vzgojne in izobraževalne spodbude 

ter pomanjkanje interesa za ukvarjanje z otrokom. Brezposelnost staršev pomembno vpliva na 

razmere znotraj družine in duševno zdravje otrok v njej. Raziskava med britanskimi 

družinami je pokazala, da je v družinah, kjer sta oba starša brezposelna, 20 % otrok s 

težavami v duševnem zdravju, v družinah, kjer sta oba starša zaposlena, pa le 8 % (Sedghi, 

2015; v Mikuš Kos, 2017).  

 

Med značilnostmi sodobne populacije otrok v vzgojnih zavodih trije vzgojitelji omenjajo tudi 

organsko pogojene težave: »kombinacija z duševnimi motnjami, potem še ADHD, 

hiperkinetična motnja« (V2), »najdemo tudi motnje pozornosti« (V4), ki bi bile po mnenju 

V1 v funkcionalni družini popolnoma obvladljive, tako pa otroci in mladostniki s ČVM 

prihajajo iz družin, kjer vladajo kaos, nemoč, revščina, alkohol, droge itd. Posledično so 

otrokove težave spregledane in niso obravnavane. Na tem mestu bi lahko dodala tudi 

pomanjkljivo informiranost staršev, ki ne vedo, kam se lahko v primeru zgodaj opaženih težav 

pri otroku sploh obrnejo po pomoč (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in Poljšak Škraban, 

2015).   

 

Odnosne povezave so ključne za otrokov optimalni razvoj, saj z njimi otrok oblikuje temelje 

za kasnejše vzpostavljanje odnosov izven družine. Povezave zaznamuje način komuniciranja, 

reševanja konfliktov, povezanost med družinskimi člani, njihovo zadovoljevanje potreb ter 

stopnja avtonomije, vloge, ravnanje s spremembami ter struktura družine. Vendar ni vse samo 

v družini, sodobna družba s spremembami v načinu življenja in bivanja pomembno vpliva na 

otroke in mladostnike. Po eni strani s svojimi zahtevami in pričakovanji negativno vpliva na 

otroke in njihove družine, ki ne zmorejo dosegati zahtev. Sodobna družba določa, kakšno 

vedenje in čustvovanje je sprejemljivo in s tem »izloči« izstopajoče. Po drugi strani pa ravno 

sodobna družba z razvojem zdravstvenih storitev in strokovnih služb pomembno izboljšuje 
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kakovost življenja, saj svojim uporabnikom omogoča izboljšanje življenjskega položaja 

(Mikuš Kos, 2017).  

 

 Sprememba populacije 

 

Avtorja Škoflek (1987, v Zrim Martinjak, 2017) in Skalar (1997, v prav tam) sta že pred 

prelomom tisočletja napovedovala spremembe populacije otrok in mladostnikov s ČVM. 

Vzgojitelji pravijo, da se je populacija spremenila zaradi družbenih vzrokov. »Ni bilo 

interneta, telefonov. Ta v bistvu socialni medij in tehnologija je vse spremenila. Včasih se 

nismo ukvarjali s telefoni« (V3). Otroci in mladostniki lahko na vsakem koraku pridejo do 

različnih informacij, kaj je družbeno zaželeno, pomembno, moderno, hitro lahko vzpostavijo 

komunikacijo z vrstniki. Pojavljajo se nove kategorije motenj – motnje zasvojenosti z 

internetom ali računalniškimi igricami (Mikuš Kos, 2017).  

 

V času gospodarske krize in varčevalnih ukrepov je vedno več družin ujetih v vrtinec težav, ki 

jim niso kos. Starši t. i. »ranljivih družin« se ukvarjajo s stanovanjsko in materialno 

problematiko, pestijo jih odnosne in zdravstvene težave (Razpotnik, Turnšek, Rapuš Pavel in 

Poljšak Škraban, 2015), potrebe otroka in mladostnika so pogosto spregledane oziroma 

ostajajo nezadovoljene. Zato je po mnenju V2 ČVM družbeni problem, saj je »vedno več 

avtoagresije, ki je samo znak, da rabijo pozornost. In ni realno, da bi se resno poškodovali, 

ampak gre bolj za klic po pozornosti«.  

 

Po drugi strani V1 izpostavi problem »več je razvajenih otrok«. S tem se strinja V5, ki pravi, 

da je z »razvajenčki« težko delati, saj je potrebne veliko energije, da jih motivirajo za delo. 

Razvajeni otroci, kot jih imenuje avtorica Svetin Jakopič (2005), odraščajo v udobnem okolju, 

kjer ni stisk in napetosti, njihove potrebe so takoj zadovoljene. Ti otroci niso vajeni vrlin 

odrekanja, naporov, omejitev in prepovedi, ki so nujne v vsakdanjem življenju. Težave se 

navadno začnejo kazati v obdobju adolescence, ko so želje in pričakovanja po materialnih 

dobrinah vedno večje. Mislijo, da se vse vrti okoli njih, da jim morajo vsi zadovoljevati 

potrebe, želje, pričakovanja. Vedenjske težave in motnje so posledica nezmožnosti odrekanja, 

prilagajanja, napora, hkrati jih spremljajo tudi težave na področju čustvovanja.  

 

V6 tekom let opaža, da je bilo včasih več vedenjskim motenj, »sedaj pa je pridružena še 

psihiatrična motnja oziroma več je uporabe zdravil, ki jih predpisujejo pedopsihiatri, /.../. 

Včasih je bila mogoče ena hospitalizacija na pol leta, sedaj je tega ful več«. O porastu 

medikamentoznega zdravljenja med otroki in mladostniki s težavami v duševnem zdravju 

priča tudi publikacija Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji (Jeriček Klanšček, 

Roškar, Vinko in Hočevar Grom, 2018), kjer je prikazana analiza različnih raziskav na 

področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov pri nas in v tujini. V obdobju od 2008 do 

2015 se je poraba zdravil za zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj v Sloveniji povečala 

za 48 % pri populaciji otrok in mladostnikov do 20 let. Povečala se je poraba antidepresivov 

in psihostimulansov, pri čemer izstopajo mladostniki od 15 do 19 let, saj je v omenjenem 

obdobju poraba zdravil narasla kar za 73 %. Slednji rezultati so popolno nasprotje 

socialnopedagoških prepričanj. Stroka izhaja iz dejstva, da otroci in mladostniki s ČVM 

potrebujejo pomoč v obliki svetovanj in terapevtskih razgovorov, in kar je najpomembneje, v 

obliki pozitivnih izkušenj in zaupnega odnosa, ki je podlaga za nadaljnje delo.  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2: Kateri metodični pristopi, metode dela so aktualni in 

jih strokovni delavci v vzgojnih zavodih uporabljajo pri delu s sodobno populacijo otrok in 

mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami? 

 

  Načrtovanje 

 

V vzgojno-izobraževalnih institucijah se morajo zaposleni za vsako svojo uro oziroma 

delavnik pripraviti. Vzgojitelj v vzgojni skupini je oblikovalec in načrtovalec popoldneva, 

večera. Dnevna priprava naj bi vsebovala cilje, oblike, metode dela, vzgojne vsebine in je 

zapisana v dnevnik vzgojiteljevega dela (Priloga k Vzgojnemu programu, 2004). Vzgojitelj 

pri tem izhaja iz svojih izkušenj, znanja in poznavanja otrok ter tudi trenutne situacije v 

skupini, kar izpostavita V1: »Trenutno imamo majhno punčko, z njo se malo več ukvarjamo, 

zato je vse bolj vodeno« (V1) in V3: »Pri vseh dejavnostih, npr. likovnih, je potrebno točno 

razdelat. S tamalimi bomo delali tole, s starejšimi tole« (V3). Fleksibilni pa morajo biti tudi, 

ko se zgodijo nepredvideni dogodki, ki porušijo načrt popoldneva, ki jih opišeta dva 

vzgojitelja: »Tedensko pripravo že imam, je pa različno, koliko jo uspem izpeljati. /.../ Ampak 

ko pridem v službo, vidim, ali bom sploh lahko izpeljala ali bom morala prilagoditi, /.../ 

potem pa se zgodi, da imata dve dekleti uši in se posvetimo temu, ne neki delavnici« (V3). »Se 

pa zgodi, da jaz načrtujem nogomet, pa mulcev ni, so se zakadil« (V5).  

 

»Kljub konkretno načrtovanim aktivnostim pa mora biti dnevna priprava fleksibilno 

naravnana na morebitne spremembe in dopolnila, ki jih zahteva trenutna situacija v skupinsko 

dinamičnem procesu vzgojne skupine« (Priloga k Vzgojnemu programu, 2004, str. 43), s 

čemer se srečujeta dva intervjuvana vzgojitelja, ki izpostavita prilagajanje dela situaciji v 

skupini. V4: »Se pa prilagodim skupini, če vidim, da so v ponedeljek vsi prežurani in zaspani, 

potem ne izpeljem nič, jih pustim.« V1 dodaja: »Dinamika je tako pestra, da se nonstop nekaj 

dogaja in njej se prilagajamo. Trenutno imamo deklico, ki je Romkinja, pa je sedaj to 

aktualno, imamo delavnice na temo strpnosti.« 

 

Poleg skupine upoštevajo tudi čas v letu, kar zajamejo v mesečno pripravo: »Drugače vsak 

mesec določimo marec v znamenju dneva žena, materinski dan. Maj bo ljubezen, pomlad, pa 

pač delamo dekoracijo v tem duhu« (V1). Tedenske priprave imajo zapisane v dnevniku 

oziroma na listih. Zajamejo aktualno problematiko skupine oziroma se dejavnosti prilagajajo 

vremenu. Poleg tega naj bi mesečni načrt vseboval tudi »izpolnjevanje ustaljenega programa 

dela (železni repertoar), delovne aktivnosti skupine, vzgojne ure, prostočasne in športne 

aktivnosti ter druge aktivnosti, ki so značilne za konkretno vzgojno skupino« (prav tam).  

 

Pri načrtovanju dejavnosti je pomemben tudi individualizirani načrt posameznika. Med vsemi 

intervjuvanimi vzgojitelji ga ne upošteva samo eden: »Jaz ga sploh ne upoštevam. Obstaja, 

napisan je. Upoštevam fantove trenutne potrebe« (V5). Vsem ostalim je IP smernica za delo, 

saj iz njega izhajajo pri načrtovanju popoldneva.  

 

 Oblike dela 

 

Individualno delo je oblika dela, s se izvaja strokovno delo s posameznikom glede na 

njegove potrebe in je del vsakdana vzgojitelja. Vendar »je včasih težko za posameznika najti 

umirjen čas, /.../. Tuki en hoče nekaj, drug nekaj, jaz pa hočem izpeljat razgovor, je to težko« 

(V1). Zato izkoristijo vsako priložnost, »ko gremo k zdravniku pa smo sami z njim« (V1); »ko 

sva dva vzgojitelja, en dela s skupino, drugi gre s posameznikom na sprehod« (V2). Pri tem 

V2 izpostavi, da »največ individualnega dela se opravi, ko otroka peljem domov ali ga grem 
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iskat. Takrat je vse ena na ena in posameznik se res lahko odpre«. Ob kriznih, nujnih 

situacijah ne odlašajo, četudi so sami v vzgojni skupini, kar dobro opiše V3: »Če je kdo v hudi 

stiski, je to treba takoj uredit. Posvetiš se, kolikor je mogoče. Prosimo kolega iz sosednje 

skupine, če lahko prevzame, pogleda ostale, ki jih zaposlimo.« V6, ki te možnosti nima, pa 

pravi »potem je pa tko, če imaš res zaupanje, si lahko vzameš čas v kabinetu in s 

posameznikom predebatiraš krizno zadevo. Z drugim očesom pa spremljaš dogajanje v 

skupini«.  

 

Po mnenju V2 je »ves čas /…/ potrebno kombinirati individualno in skupinsko delo«. 

Slednjega je največ, saj ima vsak vzgojitelj svojo skupino otrok, s katero preživlja 

popoldneve, ko pridejo iz šole. Dejavnosti se izvajajo na prostem ali v hiši/stanovanju. Gre za 

strukturiran čas, zapolnjen z zadolžitvami otrok ter popoldanskimi interesnimi dejavnostmi. 

To je za V3 »ena taka oblika, ki poveže skupino; praznovanja, sestanki, prazniki«. »Skupinsko 

delo je tudi to, da skupaj preživljamo čas, ki nam je na voljo« (V2). Poleg tega je delo tudi 

zelo zahtevno, saj je treba kombinirati delo z različno starimi otroki, spremljati njeno 

dinamiko. 

 

Obe obliki dela sta med sabo lahko povezani, kar imenujemo interaktivna vzgoja. 

Posameznik se lahko znotraj skupine in njenih situacij nauči ogromno za svoje življenje. 

Učenje namreč celotno življenje poteka znotraj različnih skupin. Začne se že znotraj družine, 

nadaljuje v šolskem prostoru, različnih vrstniških skupinah itd. Participacija znotraj različnih 

družbenih skupin je predpogoj za socialno učenje in razvoj socialnih kompetenc. Posameznik 

znotraj socialnega sistema osmišlja svoje vedenje, ki ga prilagodi različnim situacijam 

(Kobolt, 2009).  

 

Vsi vzgojitelji v intervjuju omenijo starše in sodelovanje z njimi, vendar V1 izpostavi 

problem, da »imamo možnost delati tudi s starši, v določenem obsegu, a če se oni ne odzivajo, 

jih mi ne moremo prisiliti«, s čimer bi se gotovo strinjal V5, ki pravi, da »nimamo pristojnosti 

niti ničesar, kar bi starše zavezovalo k sodelovanju«. Držijo se načela, sploh pri 

osnovnošolski populaciji, da starši poskrbijo vsaj za nekaj otrokovih obveznosti, npr. obisk 

okulista, zobozdravnika. »Ker sicer oni otroka oddajo in se čist oddaljijo od njega. Tako da 

eni starši to pokrivajo, drugi ne« (V1). Sogovorniki so tedensko v stiku s starši po telefonu ali 

ko pridejo po otroka v zavod; pred vikend izhodom in po njem, da pride do izmenjave 

informacij z obeh strani. S starši pa se srečujejo tudi na timskih sestankih. »Dvakrat na teden 

se moramo obvezno slišati, prihajajo na delavnice, roditeljske sestanke, govorilne ure, 

pogovorimo se tudi, ko jih pridejo iskat, kako je bilo, kaj smo delal, kje so čez vikend nastale 

težave in kako z našo pomočjo skupaj peljat otroka k cilju« (V2). V4 in V5, ki delata s 

srednješolci, izpostavita, da sodelovanje s starši ni ravno dobro, ker »se starši kar malo 

distancirajo« (V5) ali »otroka nastanijo v zavodu in potem skrbijo zgolj za sebe« (V4). V 

enem izmed zavodov izvajajo šolo za starše, v drugem pa oblikujejo družinski vikend v 

zavodu, kjer otroci skupaj s starši preživijo en vikend v zavodu. »Mi organiziramo en del 

bivanja, nekaj pa imajo tudi prostega časa, ki si ga organizirajo po svoje. S tem spoznamo 

starše, družine, hkrati izvedemo delavnice za vse skupaj« (V2). 

 

Vzgojitelj sodeluje tudi s CSD-ji in sodišči. Sodelovanje obsega pisanje poročil o napredku, 

nazadovanju ali spremembi vzgojnega ukrepa, če je otroka namestilo sodišče, ter izmenjavo 

informacij in mnenj na timskih sestankih in obravnavah. Sodelovanje z ustanovama takole 

opiše V5: »S sodišči zelo dobro sodelujemo, korektno z vsemi sodišči. S CSD-ji je pa 

drugačna slika. Z enimi zelo dobro sodelujemo, eni se res zavzamejo za mulca tudi po 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta: Socialna pedagogika Verbič, L. (2019). Magistrsko delo 

40 

odpustu.« Ostali vzgojitelji ne povedo nič konkretnega, zgolj omenijo sodelovanje z vsemi 

vpletenimi strokami.  

 

Velikokrat do detekcije, da je z otrokom oziroma mladostnikom s ČVM nekaj narobe, zaznajo 

znotraj šolskega sistema. Otroci imajo težave na učnem področju, izostajajo iz šole, vedejo se 

neprimerno. Eden izmed ciljev zavodske vzgoje je tudi napredovanje oziroma končanje 

šolanja, zato morajo vzgojitelji sodelovati tudi s šolami, učitelji in tamkajšnjimi svetovalnimi 

delavci (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). Poudariti pri vsem tem 

velja, da prihajajo intervjuvani vzgojitelji iz štirih zavodov z interno šolo in dva iz zavodov, 

kjer otroci obiskujejo šole v okolici vzgojnih ustanov. Med sogovorniki je zgolj V6 izpostavil 

konkretno obliko sodelovanja s šolo. Gre za interno šolo, kjer si vzgojitelj in učitelji dnevno 

izmenjujejo informacije o otroku. »Vsakodnevne govorilne ure, kjer se vzgojitelj in učitelj 

pogovorita, kako je bilo tekom dneva s posameznim otrokom. Učitelji povedo, kaj imajo za 

nalogo, kdo je imel stisko, koga ni bilo. Gre za direkten pretok informacij, potem pa takoj 

lahko ukrepamo, delamo« (V6). Drugi so sodelovanje s šolo omenili v smislu izmenjave 

informacij o otroku. Pri zunanjih šolah informacije ne krožijo na dnevni ravni: »Gre za obiske 

na šolah v dopoldanskem času« (V3).  

 

Sodelovanje s starši, sodišči, šolami in CSD-ji skupaj povežejo v obliko dela z ožjim 

družbenim okoljem. Gre za posredno delo z otrokom. Zadnja izmed oblik je delo s širšim 

družbenim okoljem, kamor je vpeta vzgojna ustanova. »Mi se zelo trudimo in spodbujamo, 

da so naši otroci vključeni v zunanje interesne dejavnosti v okolici. /.../ Se mi zdi fino, da se 

otroci družijo z zunanjimi otroki,« o pomenu povezovanja z vrstniki izven zavoda spregovori 

V1. V3 meni, da si otroci in mladostniki, nastanjeni v vzgojnem zavodu, z obiskovanjem 

interesnih dejavnosti izven zavoda širijo svoje socialne mreže. Pri njih velja pravilo »vsak 

otrok mora imeti eno interesno dejavnost izven doma, saj si s tem širijo socialne mreže. So pa 

določeni, ki je nimajo, saj ne zmorejo vsega«. »Hodijo na zunanje dejavnosti, društvo za 

nenasilno komunikacijo« (V6).  

 

 Metode dela 

 

Poleg različnih oblik dela, ki posredno oziroma neposredno vplivajo na otroka oziroma 

mladostnika s ČVM, vzgojitelji pri svojem delu uporabljajo različne metode dela. Ko sem 

vzgojitelje neposredno povprašala o metodah, ki jih uporabljajo pri svojem delu, so mi vsi 

rekli, da metoda je vse, kar počenejo. Kako postopajo in kako delajo v vsakodnevni situaciji. 

»Govorimo zgolj in samo o učenju za življenje,« poudari V2 in doda, da »ne govorimo o nekih 

specifičnih metodah, govorimo o nekih zdravih prijemih, da naučimo otroka tistega, kar doma 

ni dobil. Pri tem uporabljamo pravila, hišni red, strukturo, organiziran čas, kazni, nagrade. 

Vse to so metode, ki pripravljajo otroka na življenje zunaj«. Vse to so izpostavili tudi ostali 

intervjuvani vzgojitelji. Pravijo, da je za otroke nujna struktura dneva, da točno vedo, kaj in 

kako. »V zavodu so otroci malokdaj problematični, saj je vse zelo jasno postavljeno, poznajo 

posledice, imajo strukturo, medtem ko doma tega ne poznajo« (V2). Po mnenju V5 pa je 

poleg strukture pomembna tudi kontinuiteta: »Struktura in kontinuiteta je pri otrocih 

pomembna in nujna.« 

 

Vsakemu otroku in mladostniku s ČVM ob nastanitvi v vzgojni zavod predstavijo hišni red in 

sankcije v primeru kršitev. V5 izpostavi pomembnost razumevanja pravil: »Pravila imamo 

jasno zapisana. Vsak jih ob prihodu v zavod dobi napisana na papir, da mu je vse jasno.« Pri 

V6 pravila sestavijo z otroki na začetku šolskega leta, prav tako tudi kazni. »Pravila so jasno 

postavljena na začetku leta. Sestavimo jih skupaj. Tudi njih vprašamo, kaj se jim zdi 
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pomembno. Na plakat se potem vsi podpišemo.« Podobno naredijo tudi pri V3: »Pravila 

skupine so zelo jasna in tudi posledice. To smo skupaj sestavljali.« »Kazen je pri nas odvzem 

ugodnosti (mobitel) oziroma podaljšanje dežurstev, opravila zunaj zavoda,« o oblikah kazni 

pove V1. Pri upoštevanju pravil morajo biti dosledni, če želijo biti uspešni. »Zato smo pri 

opozorilih in kaznih zelo dosledni in natančni« (V5), saj s tem preprečujejo oziroma 

zmanjšajo možnost za manipulacije. »Doslednost je nujna, saj če nismo natančni, zelo hitro 

začnejo manipulirati« (V3). 

 

Del učenja za življenje so tudi dnevne obveznosti, dolžnosti, opravila vsakega posameznika v 

skupini, ki zaobjame prostore znotraj vzgojne skupine in tudi zunaj nje. »Prvo morajo 

opraviti svoje dolžnosti, kar se hišnih opravil tiče,« začetek delovnega popoldneva opiše V1. 

V6 pravi: »Govorimo o neki delovni vzgoji, da se naučijo pospraviti za sabo. Le tako lahko 

ohranjamo red v skupini.« Zato določen dan v tednu izkoristijo za temeljito čiščenje prostorov 

vzgojne skupine: »Generalno očistiti svoje prostore« (V3). V5 izpostavi: »Ob četrtkih pa po 

malici sledijo generalke, generalno čiščenje skupine. Ne zahtevam, da to počnejo dve uri, 

ampak zahtevam, da je čisto.« Zajete so obveznosti znotraj skupine. Samo V6 je izpostavil 

tudi vzgojno delo zunaj zavoda: »Delo zunaj, v korist zavoda. V tem času smo veliko na vrtu, 

na njivi, potem pometamo, pobiramo smeti.«  

 

Del strukture dneva so tudi obvezne učne ure, saj imajo otroci in mladostniki s ČVM pogosto 

velike težave na učnem področju oziroma pogosto izostajajo. Eden izmed ciljev vzgojnega 

programa je tudi učno-vzgojni. Zgornje metode zajemajo bolj vzgojno plat, učna ura pa 

pokriva del učnega cilja. Otroci prihajajo z vrzelmi v znanju, brez motivacije za šolsko delo 

oziroma brez znanja, kako se učiti in pripraviti k šolskim obveznostim. »Učna ura je obvezna 

v skupnem prostoru. Tudi če nimajo šolskega dela, morajo pa brati knjigo. /.../ Pričakuje se, 

da se tisti čas nekaj počne,« učno uro opiše V5. »Učne ure so obvezne za vse,« poudari tudi 

V6, vendar jih pri njih nimajo vsi v skupnem prostoru. »Tisti manj samostojni imajo učne ure 

tukaj v dnevni sobi pa v hobi prostoru. Punce so pa vse v sobi tisti čas, saj so pokazale, da so 

sposobne delat same, da imajo naloge, da pridobivajo dobre ocene in da prosijo za pomoč, ko 

to potrebujejo« (V6). »Trenutno vse teče gladko. Ko pa pridejo, so brez delovnih navad, ne 

znajo se učit, imajo neurejene zvezke. Tukaj se spet vidi, da jih učimo nekih osnovnih 

življenjskih dejavnosti glede učenja« (V3).  

 

Znotraj vzgojne skupine poteka individualno delo in delo s skupino. Najpogostejša in 

največkrat uporabljena metoda za individualno delo je pogovor ena na ena ali v skupini. 

Vzgojitelji so izpostavili pogovor s posameznikom v krizni situaciji, ob težavah oziroma 

kršenju pravil. Največkrat pa prihaja do spontanega pogovora. Pri tem V2 in V4 vodi IP. »To 

je ključno, če bom jaz to dobro pripravila, sproti evalvirala, dopolnjevala, bo zame lažje, saj 

bom usmerjena v cilj, tekom leta tudi spremljala, saj se spreminjamo vsi, ne samo otrok, in 

otrok bo lahko s tem (delam tako, da je otrok poleg) videl, kaj je dosegel in kaj ni šlo« (V2). 

»Vedno izhajam iz njega, njegovega stanja, potreb, možnosti in ciljev« (V4).  

 

V5 pa pravi, da IP imajo, je napisan, vendar ga ne upošteva: »Upoštevam fantove potrebe, 

govorim z njim. Zvečer sem se z njim pogovarjal, da sem ga učil osnovnih življenjskih 

smernic. Na splošno sva se pogovarjala, kako reševat vsakdanje težave.« Slednji sogovornik 

razgovore opravlja v kabinetu, medtem ko je V1 izpostavila problematičnost pogovora v 

kabinetu, saj po njenem mnenju »v pisarni skušajo ugajati, povedo tisto, kar mislijo, da bi mi 

radi slišali, no, nekateri se tudi odprejo«. V3 naredi tako, da otroka odpelje na sprehod, kjer 

izpelje učinkovit razgovor. 
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Individualno delo oziroma delo s posameznikom poteka tudi znotraj skupine. Skupinske 

dejavnosti vplivajo tako na posameznika kot tudi skupino kot celoto. »To so take dejavnosti, 

ki jih počnemo skupaj, ki te povežejo na drugačen način,« dejavnosti za celo skupino opiše 

V6. Mednje sodijo športne aktivnosti, zimovanja, vikend izleti, končni izlet, doživljajski 

projekti. V5, ki je tudi sama izvajalka doživljajsko-pedagoških projektov, opiše: »Letos gremo 

za en teden jadrat. /.../ Lanske počitnice smo šli s tremi kolegi in 12 otroki z avtom po Bosni. 

Ne gre samo za popestritev. /.../ Tam je druga klima, tudi jaz zjutraj rada spim pa sem zjutraj 

cela zalimana, pa ni šolskih pritiskov. Vidijo nas čisto v drugi luči.« Slednje jim je v pomoč 

pri samem delu s posameznikom, skupino. Pomaga jim oblikovati učinkovit delovni odnos ter 

posamezniku omogoči občutenje novih doživetij. 

 

Pogosto izvajajo tematske delavnice, pogovore, ki jih pripravijo vzgojitelji glede na trenutne 

potrebe ali problematiko. »Trenutno imamo deklico, ki je Romkinja, pa je sedaj to tema, ki je 

aktualna. To je po skupini završalo, da je ciganka. Pa prilagodiš in imaš delavnico na temo 

strpnosti.« Pri V4 trenutno ne izvajajo nobenih tematskih delavnic: »Bilo je obdobje, ko smo 

uvedli delavnice na temo drog (pogovori), čustev.« Medtem pa imajo v vzgojni skupini V5 

»vsak torek imamo tematski razgovor, to ni debate, to je za vse. To določimo na začetku leta«. 

Določene delavnice pa pripravijo tudi otroci oziroma mladostniki sami. »Res je, da imamo pol 

več dela z motiviranjem, preverjanjem, ali se pripravlja, mu pomagat. Vendar zopet ima nekaj 

od tega, neko zadovoljstvo, uspeh,« o samostojni pripravi delavnice s strani otroka oziroma 

mladostnika s ČVM pove V5. Pogosto se zgodi tudi popolnoma spontana debata o tematikah, 

ki jih predlagajo otroci. »Veliko zvečer klepetamo o njihovi tematiki, npr. spolnost, 

partnerstvo« (V3).  

 

Poleg doživljajskih dejavnosti in tematskih delavnic vzgojitelji pri svojem delu izvajajo tudi 

kuharske, likovne, glasbene delavnice, treninge socialnih veščin in socialne igre, učenje 

komunikacije ter izražanja čustev. Obeležujejo pa tudi pomembne praznike v letu ter rojstne 

dneve otrok in vzgojiteljev.  

 

Do sedaj sem omenjala vse dejavnosti, ki jih vzgojitelj načrtuje za svoje delo v vzgojni 

skupini. Uporablja metode, tehnike, s katerimi skuša vplivati na posameznika, skupino ter z 

njimi doseči določene spremembe pri posamezniku. Velikokrat pride tudi do spontanih 

situacij, ki nehote vplivajo na otroke in se iz njih lahko marsikaj naučijo. »Vsak dan se kaj 

novega zgodi, vse to vpliva na celotno dogajanje in na posameznika. Iz vsake situacije se 

lahko otrok marsikaj nauči. Na primer pri kosilu jaz odprem pogovor o določeni tematiki. 

Pogovarjamo se čisto vsi, jaz pa vem, da je to tematika, ki zadeva enega otroka še posebej in 

on tudi. Preko skupinskega pogovora dostikrat razrešimo kakšen problem pri posamezniku, 

vendar je tematika dobra čisto za vse. Vsak lahko nekaj potegne za sebe« (V2). Omenjeno 

obliko dela imenujemo interaktivna vzgoja, saj vpliva tako na posameznika kot na celotno 

skupino.  

 

Kot najpomembnejšo metodo za delo so izpostavili odnos z otrokom in mladostnikom s 

ČVM. »Odnos je ključen, odnos je vse, če želimo pri otroku nekaj doseči. Če ni odnosa, 

potem tudi ni napredka oziroma uspeha,« o odnosu pove V2. »Vse delamo na odnosu. /.../ Je 

edini način za delo,« dodaja V5. Za V6 »je vse, kar imamo, edina stvar, s katero lahko držimo 

otroke tukaj«. Vzpostavljanje odnosa se prične s prihodom in traja ves čas bivanja 

posameznika s ČVM v vzgojnem zavodu. »Odnos se začne vzpostavljati takoj, ko otroka 

namestijo v zavod. Preko spoznavanja njega, njegovega okolja in tudi med oblikovanjem IP« 

(V2). V5 izpostavi: »Vzpostavitev odnosa prilagodim posamezniku. Drugače ne gre.« Enako 

navede tudi V6, ki doda, da sedaj drugače vzpostavlja odnos kot pred leti. Razlog vidi v 
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lastnih izkušnjah in opažanjih. Na koncu pa poudari: »Sam moraš najti pot, da jih pridobiš na 

svojo stran.« Izpostavi športne in glasbene aktivnosti, humor, spoštovanje ter čas, ki ga 

nameniš otroku. Pomemben vpliv na gradnjo in vzdrževanje odnosa imajo po mnenju 

intervjuvanih vzgojiteljev doživljajski projekti, vikendi, skupne počitnice, kjer so skupaj 24 ur 

na dan, saj otroci in mladostniki s ČVM vidijo vzgojitelje v drugačni luči kot znotraj zavoda. 

»Ti si tukaj, prideš v službo in težim, to pa to je treba narest, pa za šolo ... Tam pa je druga 

klima, tudi jaz zjutraj rada spim pa sm zjutraj cela zalimana, pa ni šolskih pritiskov. Vidijo 

nas čisto v drugi luči. In to se ful pozna« (V3). V1 dodaja: »Najtežje odnos gradiš tukaj v 

pisarni in rečeš, no zdj se bova pa pogovorila.«  

 

»Če odnosa ni, nimaš kaj delati« (V3) in »Brez odnosa se ne da delat. Težko je!« (V5) sta 

izpostavila vzgojitelja. Gre za situacijo med vzgojiteljem in otrokom, ki ne najdeta skupnega 

jezika, skupne energije. »Se mi je zgodil, da mi je bil en antipatičen. To sem moral sam 

predelat, pa tudi na superviziji smo to debatiral. Pri sebi moraš razčistit, da si tukaj zato, ker 

moraš delat z njim, ne zato, ker ti je nekdo simpatičen. Govorimo o profesionalnem odnosu, 

da se zavedamo zakaj smo tukaj, /.../, zato ker moraš z njim delat,« težave pri vzpostavljanju 

delovnega odnosa pojasni V6. 

 

Poleg odnosa ter vseh zgoraj predstavljenih metod in oblik dela so izpostavili tudi tim, v 

katerem delujejo. Vsaka vzgojna skupina ima najmanj dva oziroma štiri vzgojitelje. Delujejo 

po družinskem modelu, da je situacija v zavodu čim bolj podobna nekemu zdravemu 

družinskemu življenju. »Sva dva vzgojitelja (Ž + M), delujeva kot mama in oče. Družinski 

model. Na to res gledamo, da je tko, trenutno je tako. Včasih zaradi kadra ne gre vedno« 

(V5). V takšen timu je še V6, medtem ko so ostali v timu s štirimi člani, kjer je zgolj en 

moški.  

 

Timsko delo in timski duh je ključen za delo v vzgojni skupini. »Si lahko še tako dober, če 

nimam tima oziroma če nisem pripravljena na pomoč drugih, ne bom dobra vzgojiteljica,« 

poudari V2, ki izpostavi, da timsko delo vpliva na pripravo in izvedbo dejavnosti. Vsem so 

skupni cilji, le metode, ki jih uporabljajo so različne, saj vsak član skupino, posameznika 

zaznava na svoj način. »S sodelavko veliko govoriva o tem, njen pogled na skupino mi da 

novo dimenzijo in nov pogled« (V5). Ključna pri vsem je komunikacija med člani tima. 

»Informacije med nama dnevno tečejo. Ko končam z delom, jo pokličem, da bo pripravljena 

na delo popoldan. /.../ Če informacije ne bi tekle, bi mulci to znal dobro izkoristiti« (V5). »To 

je ful pomembno,« poudari V4, ki kot ostali navede razlog, da »otroci tako nimajo 

manipulativnega prostora. Kar drugače zelo radi izkoriščajo«. 

 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3: Pred kakšne zahteve in izzive pri svojem delu so 

postavljeni strokovni delavci v vzgojnih zavodih? 

 

V Vzgojnem programu (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004) so avtorji 

jasno postavili smernice in zahteve za delovanje. Intervjuvane vzgojitelje sem povprašala o 

izzivih, ovirah, zahtevah, s katerimi se srečujejo pri svojem delu s populacijo otrok in 

mladostnikov s ČVM.  

 

Največja ovira za štiri vzgojitelje (V1, V3, V5, V6) je sam sistem delovanja, v katerega so 

vpeti. Vzgojni zavodi so po mnenju njihovih ravnateljev področje, ki je s strani Ministrstva 

RS za izobraževanje, znanost in šport najbolj zanemarjeno (Zrim Martinjak in Pleško Zalar, 

2017). Menijo namreč, da je področje vzgojnih zavodov postavljeno na stranski tir, saj se od 
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zadnje spremembe v poznih 80. letih prejšnjega stoletja ni zgodila nobena sistemska 

sprememba (prav tam). Sistem ostaja enak, programi tudi, Vzgojni program (Škoflek, Selšek, 

Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004) je nespremenjen od leta 2004, potrebe in težave otrok 

in mladostnikov s ČVM znotraj vzgojnih ustanov pa po napovedovanju strokovnjakov 

(Škoflek, 1987; Škoflek, 2005; Skalar, 1998, v Zrim Martinjak, 2017) postajajo vedno večje 

in zahtevajo intenzivnejšo obravnavo.   

 

V1 izpostavi sistemski problem pomanjkanja kadra, saj je v delovni izmeni večinoma prisoten 

zgolj en vzgojitelj, ki težko sam pokrije vse potrebe otrok. S tem se strinjajo tudi ravnatelji 

vzgojnih zavodov (Zrim Martinjak, 2017), ki dodajajo, da je bil pred leti, ko so se zgodile 

spremembe normativov, en vzgojitelj dovolj, sedaj pa kljub takratnemu zmanjšanju števila 

otrok na skupino ne zmore zadovoljiti njihovih potreb, saj otroci in mladostniki s ČVM v tem 

času potrebujejo vedno več pozornosti, česar pa en sam vzgojitelj ne zmore. Predlagajo še 

manj otrok na skupino in več strokovnih delavcev ter sočasno prisotnost dveh vzgojiteljev 

(Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015). V zavodu, kjer dela V1, so se znašli tako, da imajo 

zaposleno javno delavko, ki popoldan pokriva pomoč pri učnih težavah, da lahko vzgojitelj 

opravlja drugo delo. »Če bi nas bilo več, lahko enega otroka vzameš, greš z njim ven in se z 

njim lahko pogovarjaš. Tukaj v hiši v tej dinamiki, ko en hoče nekaj, drugi to, ti pa hočeš 

izpeljat individualen razgovor, je to težko« (V1). 

 

O prepozni detekciji oziroma namestitvi govorita V5 in V6. Sta namreč mnenja, da bi bilo 

bolje otroke namestiti prej, ko so »še gnetljivi« (V5). »Če bi prišli prej, bi ga v enem letu tok 

opolnomočili, da bi lahko prej zapustil zavod,« meni V6. Sistem je po njegovem mnenju 

narejen tako, da »najprej izčrpajo vse možnosti zunaj, povsod je otrok neuspešen, potem pa, 

no, te bomo dali pa v zavod«. Otroci in mladostniki s ČVM so v večini najprej usmerjeni in 

obravnavani zaradi primanjkljajev na posameznih področjih učenja, dolgotrajnih bolezni 

(Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015), pri čemer znotraj šole dobijo dodatno strokovno pomoč na 

učnem področju, ozadje težav pa ostane nedotaknjeno. Za ravnatelje vzgojnih zavodov je 

problematično, da se namešča otroke in mladostnike s ČVM po principu prazne postelje, pa 

čeprav mogoče izbrana ustanova ni najprimernejša za posameznika, saj nimamo natančno 

določene diferenciacije med ustanovami. Posledično se dogaja, da so v njih posamezniki, ki 

tja sploh ne sodijo (Zrim Martinjak, 2017). 

 

V Sloveniji imamo zunanjo diferenciacijo glede na spol, starost, tip namestitve, obliko 

izobraževanja (Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015), nimamo pa diferenciacije oblik pomoči 

znotraj vzgojnih zavodov. Zavodi sprejemamo otroke, ki imajo poleg učnih težav tudi težave 

npr. z odvisnostjo, duševne bolezni. Problem je, da zavod sam ne more pomagati in treba je 

poiskati zunanje institucije, ki pa znajo biti neodzivne (prav tam). Slednje nakazuje, da bi bilo 

treba uvesti konkretne sistemske spremembe na področju dela s populacijo otrok in 

mladostnikov s ČVM, saj imamo vedno več rizičnih skupin s težjimi vedenjskimi motnjami, 

odvisnostjo, psihiatričnimi diagnozami, za katere pa znotraj zavodov ni ustreznih programov 

pomoči (Zrim Martinjak, 2017). 

 

Vzgojne skupine delujejo po principu družinskega modela, kjer so nastanjeni otroci in 

mladostniki različnih starosti z različnimi potrebami in interesi. Heterogene skupine so po 

mnenju V3 in V6 velika ovira, saj je starostni razkorak med nastanjenimi otroki in 

mladostniki velik, posledično pa interesi med njimi različni in nasprotujoči. »Starejši so za 

marsikaj prikrajšani, saj se veliko več posvečamo mlajšim, ki zahtevajo veliko več naše 

pozornosti« (V3). V6 dodaja, da »zaradi specifike skupine, različnih interesov smo slabi na 

področju tematskih delavnic«. Starejši bi si želeli pogovorov na temo spolnosti, kar je pri 
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mlajših še neomenjena tema, kar se povezuje z že omenjeno problematiko nameščanja, ko se 

namešča po principu prazne postelje (Zrim Martinjak, 2017). Poleg tega gre za kritiko 

starostne diferenciacije, saj imajo znotraj mladinskih domov posamezne vzgojne enote 

nastanjene otroke in mladostnike, stare od 6 do 18 let.  

 

Vsak vzgojni zavod ima svoj hišni red, pravila in sankcije, kar je otrokom predstavljeno ob 

nastanitvi. Vendar je V4 izpostavil problem preohlapnega sistema, neenotnega vzgojnega 

pristopa znotraj zavoda. »Na ravni celega zavoda so začel popuščat, postajat ohlapnejši.« /.../, 

vendar je pri nas trenutno premalo strukture, da bi mulci vedel, da bo vzgojitelj zahteval, da 

bo nekaj naredu« (V4). V4 dodaja, da popuščanje vpliva na njegovo delo, saj njegov tim ne 

more opravljati dela tako, kot bi si želeli, saj »smo imeli pravilo, da je lahko v sobi med 

učnimi urami nekdo, ki ima same petke in si lahko sam prilagodi učno uro, ostali učna ura v 

skupnem prostoru, saj rabijo strukturo, usmerjanje. Zdej pa, če so druge skupine po sobah, 

potem mi ne moremo voziti svojega sistema. /.../ Pri nas smo namreč tako blizu skupaj, da ne 

moremo furat svojega sistema, saj se vsi mulci med sabo poznajo. Informacije hitro 

zakrožijo«. Avtonomija posamezne vzgojne skupine je omejena, saj so si vzgojne skupine 

vzgojnega zavoda preblizu skupaj in mladostniki med seboj hitro izvedo, kaj se dogaja v 

posamezni enoti. Stanovanjske skupine imajo mnogo večjo avtonomijo, saj v njihovi bližini ni 

nobene skupine, ki bi jim rušila sistem (Kobolt idr., 2015). Potreba po centralizaciji je v 

vzgojnih ustanovah, kjer so vzgojne skupine blizu skupaj oziroma v eni stavbi, nujna. Treba je 

vedeti, kaj velja za vse posameznike enako, saj le tako ne prihaja do manipulacij. V opisanem 

primeru centralizacije ni oziroma vzgojne skupine delujejo po svojih pravilih, kar ruši sistem 

celotnega zavoda.  

 

V5 izpostavi počasnost sistema (sodišč): »Mi napišemo predlog za spremembo vzgojnega 

ukrepa, čez en mesec pride na obravnavo, potem njemu to izrečejo, potem ima on čas, da se 

pritoži in zopet traja mesec, dva. Fant pa ves čas pri nas in dela sranje, preden se sploh kaj 

premakne.« Pri delu ga ovira tudi pomanjkanje ukrepov: »Enostavno sploh pri CSD-jevcih 

nimamo kaj narest. Delajo sranje, mladoletnim vnašajo droge, hodijo na bege, delajo usluge 

za polnoletne. Delajo štalo, pa nimamo kaj narest; ker odločba stoji, ga iz zavoda ne moremo 

vrčt.« Vpletene so tri različne strani: vzgojni zavodi, sodišča in CSD-ji, pri katerih gre za 

različen pogled na otroka oziroma mladostnika s ČVM, različno zakonodajo ter drugačen 

način dela. Za vzgojitelje je pri sodelovanju z vsemi vpletenimi strokovnjaki problematično in 

zahtevno to, da ima vsak profil svoja pričakovanja, percepcijo ter odgovornost do otroka 

oziroma mladostnika, nastanjenega v vzgojni skupini. O tem razglabljajo tudi sodelujoči v 

raziskavi Kobolt idr. (2015) in vidijo problem tudi v nerealnih pričakovanjih drugih ustanov 

oziroma strokovnjakov. Za otrokovo dobrobit pa bi bilo treba vse vpletene institucije med 

seboj povezati v enoten učinkovit sistem pomoči otrokom in mladostnikom s ČVM (Krajnčan 

in Šoln Vrbinc, 2015). 

 

Strokovno delo v zavodu zajema tudi šolsko, učno področje, saj naj bi otrok med bivanjem 

napredoval oziroma dokončal šolanje. Vzgojiteljici iz ustanov, kjer otroci obiskujejo zunanje 

šole, pravita, da je šolskega dela toliko, da zmanjka časa za temeljno delo. »Velikokrat mislijo, 

pričakujejo, da smo kot inštruktorji, da smo mi tisti, ki skrbimo, da bo otrok naredil šolo. Naš 

namen je drug, smo vzgojitelji, ne inštruktorji. Seveda pomagamo tudi pri šoli, je del našega 

dela« (V1). V1 dodaja, da »zmanjka časa za primarne dejavnosti. Trudimo se čim več tega 

izpeljat, si vzamemo prostor, da delamo tisto, kar je potrebno, vendar smo ves čas 

obremenjeni s šolo«. V3 izpostavi, da je šolskega dela toliko, da »se raztegne v čas, ko bi naj 

počeli kaj drugega«. Kobolt idr. (2015) pišejo, da vzgojne ustanove z internim 

izobraževanjem prilagajajo izobraževanje skoraj vsakemu posamezniku, sledijo potrebam 
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otrok, jim prilagajajo metode in tehnike poučevanja ter omogočajo neposredno sodelovanje 

šole in vzgojne skupine. Medtem se ustanove, kjer populacija obiskuje zunanje šole, 

prilagajajo ritmu in zahtevam šole ter nanjo nimajo velikega vpliva. Posledično naj bi 

zadostili vsem zahtevam šole. Pri tem V1 in V3 povesta, da imajo z določenimi šolskimi 

delavci zunanjih šol slabe izkušnje, saj »določeni težko sprejmejo posebnosti naših otrok, 

prežijo na otrokov napačen korak, težko sprejmejo otrokove posebne potrebe in jim težko 

prilagodijo stvari. Poleg tega mi včasih zagovarjamo, da se otroci vključujejo v različne 

socializacijske in druge dejavnosti, mednarodne izmenjave, kjer dobijo ogromno izkušenj, /.../, 

pa doživljajski projekt in vedno je problem, ker kaj pa bo, ker bo manjkal v šoli. Mi moramo 

trdno zagovarjati, da otrok to potrebuje in da šola v življenju ni vse« (V3). 

 

Med odgovori na vprašanje, kaj jih ovira pri delu, so vzgojitelji izpostavili tudi starše otrok in 

mladostnikov s ČVM. Odgovornost za doseganje ciljev v času bivanja otroka in mladostnika 

v ČVM je tako na strani vzgojiteljev kot tudi staršev. Vzgojitelj se trudi oblikovati odnos s 

starši, da bi se vključili v proces podpore in pomoči, saj je treba uvesti spremembe tudi v 

domačem okolju, kamor se otroci in mladostniki vračajo med počitnicami, vikendi in po 

koncu bivanja v vzgojni ustanovi (Gradišar, 2015). Na eni strani so starši, ki ne želijo 

sodelovati pri obravnavi in pomoči otroku. »Omejujejo nas starši, ko ne dovolijo določenih 

stvari, ne želijo sodelovati pri skrbi za otroka« (V3). Na drugi strani je pa problem razkorak 

med domačim in zavodskim okoljem. »Pri nas so otroci čez teden, se trudijo, delajo, 

sprejmejo naš sistem. Potem pa gredo domov, v staro, isto okolje, kjer je polno utrjenih 

vzorcev, ki so otrokom na kožo pisani, bolj lagodni, bolj razpuščeni« (V1). »Potem se zgodi, 

da med vikendi pridejo v hotel mama, kjer jih strežejo spredaj in zadaj, izsiljujejo. Posledično 

ni takšnega učinka, kot bi si mi želeli, saj ko pride po vikendu nazaj, je težko delat« (V6). S 

tem se strinjajo tudi strokovni delavci v raziskavi Mikša (2015) in hkrati predlagajo, da se 

področje sodelovanja s starši zakonsko uredi ter znotraj ustanove spremeni organizacija in 

pogostost sodelovanja.  

 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: Kakšni so predlogi strokovnih delavcev v vzgojnih 

zavodih za preventivno delo z omenjeno populacijo na podlagi poznavanja in dela z njo? 

 

V zadnjem delu intervjuja sem vzgojitelje povprašala o njihovih predlogih za preventivno 

delo s populacijo otrok s ČVM. Polovica (V1, V4, V5) jih izpostavi problem pomanjkanja 

dela z družino, iz katere po njihovem mnenju izhajajo ključni razlogi za otrokovo neustrezno 

vedenje. »Problem, ker se dela samo z otrokom, težave pa običajno izvirajo iz družine« (V1). 

Vsi trije predlagajo sistemsko delo z družino, ko je otrok že nameščen v vzgojni zavod, V1 pa 

predlaga tudi delo z družino, ko ima še predšolske otroke. V tujini je praksa preventivnega 

dela z družino močno razvita. Primer je socialnopedagoško delo z družino v Nemčiji, kjer 

pomoč poteka znotraj družine, znotraj njihovega doma. Strokovnjak usmerja in vodi starše pri 

vzgoji ter vsakodnevnih aktivnostih. Z omenjenimi dejavnostmi skušajo preprečiti 

poslabšanje težav in nastanitev otroka v vzgojno ustanovo (Lesar, 2015).  

 

»Potrebno bi bilo delat z družino že, ko so otroci majhni, starše usmerjat,« poudari V1 in 

dodaja, da bi morali oblikovati »strokovno delo z družino … Učit družine kako funkcionirati, 

kako živeti …«. V1 meni tudi, da se v Sloveniji ogromno dela z otroki: »V zavodu delamo z 

otrokom, pri nas napreduje, doma se pa nič ne spremeni.« Na tem mestu V5 predlaga: »Ko so 

otroci enkrat nameščeni, /…/, da bi sistemsko delal s starši. /…/ Uredit, da se tedensko dela z 

družino, da bi se stvari reševale sproti. Ne da se čaka enkrat na mesec na obravnavo na CSD, 
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če starši sploh pridejo do tja.« V4 pri vsem tem dodaja, da »če se že CSD vmeša v družino, 

naj potem še dela z njo, ne samo otroka izločit«.  

 

Polovica sogovornikov je razmišljala v isti smeri. Preostali so predlagali vsak svoje predloge 

za delo. V2 predlaga diferenciacijo znotraj vzgojnih zavodov: »Ne morejo vsi zavodi pokrit 

vsega. Motnje so tako različne, se kažejo na različne načine.« Poleg tega predlaga »poloblike 

obravnave«, kot jih sama poimenuje, pri kateri bi strokovni delavci hodi na domove. Gre za 

nekajurne obravnave, »občasno delo z družino«. Slednje zajema družine, pri katerih je zaznati 

probleme, vendar otroci še niso nastanjeni. Na koncu izpostavi odsotnost podpore populaciji 

po odpustu iz zavodske obravnave. »Mogoče bi morali zadnje pol leta pred odpustom pol 

časa preživeti doma, pol v zavodu«, da prehod ne bi bil tako stresen. Podobno razmišljajo tudi 

sodelujoči v raziskavi med vzgojnimi zavodi 2015 (Kobolt idr.), saj so izpostavili potrebo po 

oblikovanju novih oblik obravnav, ki bi bile prilagojene potrebam sodobne populacije s 

ČVM, vendar ni sistemske podpore, ki bi dala zeleno luč za spremembe. Konkreten predlog 

za zgodnejšo detekcijo predlaga V3 na podlagi ideje iz Zagreba: »Zelo všeč mi je to, ko imajo 

zavodske ljudi po šolah v podaljšanem bivanju, predvsem za problematične učence. /…/ 

Omogočijo jim telovadnico, kjer delajo šolsko delo in se hkrati sproščajo. Tako bi mi npr. 

delali delavnice na šolah s problematičnimi.« Problematične bi zgodaj zaznali, z njimi delali, 

»ko se da otroka še dobro gnesti«.  

 

Ko sem vprašanje o preventivnem delu postavila V6, mi je odgovoril: »Preventiva, neke nove 

fore, da otroci sploh ne bi prihajali. Ampak lahko bi se vprašali, ali bi bilo dobro, da bi prej 

prišli.« Po njegovem mnenju se predolgo odlaša z namestitvijo, saj CSD »dela tok časa, da 

izčrpajo vse možnosti, otrok je pri vseh neuspešen, kar traja npr. dve leti, nato pravjo, no, zdj 

te bomo dal pa v zavod«. Po njegovem mnenju tisti, ki pridejo zgodaj, ko so še »gnetljivi«, 

laže napredujejo, se opolnomočijo za življenje izven zavoda ter hitreje odidejo. 

  

3.8 RAZPRAVA 

 

Skozi celotno magistrsko nalogo skušam spoznati, kako vzgojitelji v vzgojnih zavodih delajo 

s populacijo otrok in mladostnikov s ČVM, ki so nastanjeni v vzgojnem zavodu. Moj ključni 

interes je usmerjen v delo s temi otroki in mladostniki in njihovo obravnavo znotraj vzgojne 

skupine. Informacije o tej tematiki sem pridobila od šestih vzgojiteljev, ki znotraj vzgojne 

skupine delajo z omenjeno populacijo in skrbijo zanjo. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako strokovnjaki opredeljujejo 

populacijo otrok in mladostnikov s ČVM znotraj vzgojnega zavoda. V teoretičnem delu sem 

navedla definicije, katerim je skupno, da govorimo o motnjah vedenja in čustvovanja otrok in 

mladostnikov znotraj socialnega sistema. Posameznika v socialnem okolju zaznamo kot 

motečega, na kar vplivajo določeni dejavniki tveganja. Vzgojitelji izpostavijo, da otroci in 

mladostniki s ČVM prihajajo iz družin, kjer imajo starši ogromno svojih težav, zaradi katerih 

pozabljajo na otroka in njegove potrebe, kar so ugotovili tudi Kranjčan ter Rapuš Pavel in 

Kobolt (v Mikša, 2015) v raziskavah, narejenih v Sloveniji leta 2006 in 2008. Starši so v 

svojih vlogah negotovi, neorganizirani, preobremenjeni z lastnimi partnerskimi, čustvenimi, 

delovnimi, socialnimi problemi, kar so opisovali tudi sogovorniki. 

 

V intervjuju so sogovorniki izpostavili vzgojne in psihiatrične težave ter težave z odvisnostjo 

staršev otrok in mladostnikov, ki so bili v času intervjujev nastanjeni v vzgojnem zavodu. 

Enake težave opisujejo tudi mladostniki v raziskavi Žižak in Koller Trbović (2007), ki sta 
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raziskovala travmatske in socialno-patološke pojave v družinah otrok in mladostnikov, 

nastanjenih v vzgojnem zavodu ter stanovanjski skupini na Hrvaškem. Poleg tega so mladi v 

raziskavi izpostavili tudi krizne, travmatske dogodke znotraj družine: nenaden odhod oziroma 

smrt enega od staršev, ločitev od družine in selitev k očimu/mačehi. Tega naši sogovorniki za 

nastanjeno populacijo niso omenili kot dejavnik tveganja za nastanek ČVM.  

 

Če povzamem, so v očeh vzgojiteljev glavni razlogi za nastanek ČVM znotraj neurejene 

družine, kjer ni poskrbljeno za otrokov optimalen razvoj. Potemtakem lahko govorimo o 

nefunkcionalnih družinskih sistemih, kjer odnose zaznamuje pomanjkanje topline in čustvene 

bližine, zlorabe, nasilje staršev nad otrokom, odklanjanje otroka, odklonsko vedenje staršev in 

vzgojna nesposobnost staršev (Verbič, 2013). Značilnost sodobne populacije otrok in 

mladostnikov s ČVM so po opažanjih vzgojiteljev tudi psihiatrične težave in razvajenost. Vse 

pa povezujejo s družbenimi spremembami.  

 

Drugo raziskovalno vprašanje se dotika metodičnih pristopov, ki jih intervjuvani vzgojitelji 

trenutno uporabljajo za delo s trenutno populacijo otrok in mladostnikov s ČVM.  

 

Delo vzgojitelja pretežno poteka v vzgojni skupini, kjer je treba biti pozoren na tri ravni: 

raven posameznika, raven procesov v skupini in raven namena oziroma naloge skupine. Ruth 

Cohn (1981, v Kobolt in Žorga, 2000) je to poimenovala tematsko centrirana interakcija – 

TCI in izpostavila, da je pri tem treba poiskati ravnotežje med vsemi tremi ravnmi, zato naj bi 

vzgojitelj deloval iz središča trikotnika. Avtorica Ristić (2015) navaja, da se pri svojem delu 

kot vzgojiteljica trudi delovati iz središča trikotnika. Pozorna je na posameznika v skupini, na 

skupino kot celoto in njeno dinamiko ter na naloge oz. cilje, ki jih ima znotraj skupine. 

Poudarja pa, da pri delu ne smemo pozabiti na to, da delujemo znotraj določenega okolja, 

konteksta. 

 

Preden vzgojitelj prične z vzgojnim delom, se mora nanj pripraviti. Pri načrtovanju ga vodi 

strokovno znanje ter poznavanje posameznika in celotne skupine. Posegi oziroma intervencije 

vzgojitelja morajo biti načrtovane z določenim ciljem, prilagojene posameznikom in trenutni 

situaciji, v kateri se bo intervencija realizirala (Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in 

Krajnčan, 2004; Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Skozi analizo intervjujev sem 

spoznala, da vsi sogovorniki načrtujejo svoje dejavnosti. Pri načrtovanju upoštevajo dinamiko 

skupine, trenutno situacijo, čas v letu, individualizirani program. Hkrati so pri svojem delu 

prilagodljivi, fleksibilni, saj pride do nepredvidenih situacij, na katere se morajo odzvati, npr. 

krizna situacija posameznika, bolezen, sprememba vremena.  

 

Delo v vzgojni skupini poteka v različnih oblikah. Znotraj teoretičnega dela je opisanih pet 

oblik: individualna, skupinska, delo z ožjim in delo s širšim okoljem ter interaktivna vzgoja 

oziroma oblika dela, kjer se prepletata vpliv skupinskega dela na posameznika in vpliv dela s 

posameznikom na celotno skupino.  

 

Pogovor s posameznikom, svetovanje je metoda individualne oblike dela. Izvaja se 

spontano, namensko in ob kriznih situacijah. Vzgojitelji največkrat izkoristijo čas za pogovor 

na sprehodu, kjer je sproščeno vzdušje, oziroma med dejavnostmi, ki mlade sprostijo. 

Svetovanje se pogosto prepleta z običajnim pogovorom o raznih tematikah, »pri čemer 

vzgojiteljica presodi, kdaj se začne nenačrtovani svetovalni pogovor« (Gabrovec, 2015, str. 

136).  
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Skupinska oblika dela je najbolj zastopana, saj je vzgojitelj odgovoren za celotno skupino. 

Dejavnosti in opravila, ki jih izvajajo vsako popoldne, zaobjamejo celotno skupino ter 

vplivajo na vsakega posameznika. Lahko rečemo, da vzgojitelji izbirajo dejavnosti, ki 

vključujejo celotno skupino (npr. hišna opravila in čiščenje prostorov) in z njimi vplivajo na 

posameznika, ki prek njih pridobiva nove izkušnje, veščine, znanja.  

 

Prejšnji dve obliki zaobjemata neposredno delo vzgojitelja s posameznikom. Sodelovanje s 

starši, CSD-ji, sodišči pa je del posrednega dela. Sogovorniki si s starši otrok in mladostnikov 

s ČVM izmenjujejo informacije o otroku, povabijo jih na govorilne ure, delavnice za starše in 

otroke. Problem predstavljajo starši srednješolskih otrok, ki ne sodelujejo v tolikšni meri, kot 

bi si vzgojitelji želeli. Glede sodelovanja s CSD in sodišči izpostavijo le to, da z nekaterimi 

CSD-ji dobro sodelujejo, z drugimi ne. V Vzgojnem programu (Škoflek, Selšek, Ravnikar, 

Brezničar in Krajnčan, 2004) je zapisano, da morajo vzgojitelji delovati timsko z različnimi 

strokovnjaki, institucijami, ki obravnavajo posameznega otroka ali mladostnika. Sodelovanje 

poteka na ravni izmenjave informacij o stanju otroka. CSD-ji in sodišča naj bi posredovali 

dokumentacijo o otroku pred samo namestitvijo, da vzgojitelji dobijo informacije o otroku, 

družini, socialnem okolju, šolskem (ne)uspehu itd. Ravnatelji vzgojnih zavodov izpostavijo, 

da določeni CSD-ji namenoma prikrivajo določene informacije o otroku, saj se bojijo, da jih 

zavodi ne bodo vključili v obravnavo (v Krajnčan in Šoln Vrbinc, 2015). Problem 

pomanjkljivih informacij za vzgojitelje je, da ne morejo dovolj kakovostno delati z otrokom, 

kar ni v njegovo največjo korist in niti ne sledi cilju celostne obravnave znotraj vzgojne 

ustanove. 

 

Sodelovanje s šolami kot del posrednega dela z otrokom in mladostnikom poteka znotraj 

vzgojnih ustanov na dnevni ravni. Kot sem že zapisala, so v vzgojni skupini nastanjeni otroci, 

ki imajo največkrat učne težave oziroma težave na šolskem področju. Vzgojni program 

(Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004) jasno izpostavi, da je treba odpraviti 

učne izostanke in otroka motivirati za šolsko delo, zato je nujna izmenjava informacij med 

vzgojitelji in šolami. Zavodi z internimi šolami imajo neposreden in dnevni prenos informacij, 

tako da se težave rešujejo sproti, kar so kot pozitivno izpostavili že ravnatelji v raziskavi 

Kobolt idr. (2015), ki opredeljujejo sodelovanje z internimi šolami kot bolj intenzivno kot pri 

zunanjih šolah. Hkrati zavodi z internimi šolami posledično manj sodelujejo z okoliškimi 

ustanovami, mladi se manj vključujejo v interesne aktivnosti kot tam, kjer otroci obiskujejo 

zunanje šole (prav tam). Dve sogovornici prihajata iz vzgojne ustanove brez interne šole. Pri 

njih sodelujejo z veliko šolami, otroci so vpeti v zunanje interesne dejavnosti ter povezani z 

vrstniki zunaj zavoda.  

 

Pri vseh teh oblikah dela so ključne metode, ki jih vzgojitelj uporablja, da sledi ciljem IP in 

vzgojnega programa. Preden predstavim metode, ki jih uporabljajo sogovorniki, je treba 

izpostaviti ključno – učenje za življenje zunaj zavoda, kar je glavni cilj vzgojnega programa. 

Vzgojitelji mu sledijo, saj s svojim delom stremijo k otrokovi čim večji samostojnosti, da bo 

po odpustu iz zavoda laže živel v okolju, ki ga prej ni sprejemalo zaradi neustreznega načina 

vedenja in/ali čustvovanja. Zato vzgojitelji v raziskavi, narejeni leta 2013 (Krajnčan in Grum), 

pri vsakdanjem delu uporabljajo dejavnosti, ki mlade učijo vsakdanjih spretnosti.  

 

Delovanje vzgojitelja v vzgojni ustanovi je zato poteka kontinuirano od izobraževanja, 

vzgoje, podpornih intervencij, vodenja, korektivnih posegov do svetovanja in intervencij s 

socialno terapevtsko dimenzijo (Kobolt in Rapuš Pavel, 2007). Otroka in mladostnika 

vzgojiteljevo delovanje zaobjame celostno na vseh pomembnih premisah, ki so: vzgoja, 

izobraževanje, usmerjanje, motiviranje, vodenje, svetovanje, korekcija, terapija. Pri tem mu 
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pomagajo različne metode, metodični pristopi. Sogovorniki so poudarili, da ne govorimo o 

posebnih metodah, pač pa dejavnostih, prijemih, ki bodo otroka/mladostnika pripravili na 

življenje zunaj in odpravili razvojne vrzeli, ki so nastale znotraj družinskega sistema.  

 

Delovanje vzgojne skupine naj bi bilo čim bolj podobno družinskemu življenju, kjer člani 

skrbijo drug za drugega, komunicirajo, razrešujejo konflikte, skrbijo za bivanjske razmere itd. 

(Škoflek, Selšek, Ravnikar, Brezničar in Krajnčan, 2004). Ker otroci in mladostniki s ČVM 

prihajajo iz neurejenih družin, morajo vzgojitelji pri svojem delu nadomestiti vrzeli, ki so jih 

otroci prinesli od doma. Pri tem jim na prvem mestu pomaga struktura dneva vzgojne 

skupine. Sogovorniki pravijo, da so otroci pri njih zelo redko težavni, izstopajoči, saj je vse 

jasno postavljeno, česar doma ni bilo. Zato je po njihovem mnenju struktura nujna. Po mnenju 

Kobolt idr. (2015) je struktura v vzgojnih zavodih potrebna, ker so zavodi manj vpeti v 

neposredno okolje v primerjavi s stanovanjskimi skupinami, kjer so dejavnosti povezane 

predvsem z ritmom vsakdana, mladostniki so bolj samostojni, skupine bolj avtonomne. Poleg 

strukture je pomembna tudi kontinuiteta, ki mladim predstavlja občutek varnosti.  

 

Pravila vzgojne skupine, sankcije in nagrade imajo vzgojni namen, saj jih vzgojitelji 

uporabljajo kot metode, ki pripravljajo otroke in mladostnike na življenje izven zavoda. 

Pravila prispevajo k občutku varnosti, določijo okvire in meje. Posebej so pomembna kot 

vzgojno korektivno sredstvo pri otrocih in mladostnikih, ki niso zmožni obvladovati svojega 

vedenja in čustev (Priloga k vzgojnemu programu, 2004). Pravila in kazni znotraj skupine 

oblikujejo vzgojitelji in otroci/mladostniki skupaj, pri čemer otrokom dajo občutek 

odgovornosti, da se kasneje pravil tudi držijo. Hišni red velja za vse v zavodu enako. »To je 

še zlasti pomembno za otroke in mladostnike iz neurejenih družin, za katere je značilno, da 

otrok niso naučile samodiscipline. Takim otrokom predstavljata dnevni in hišni red orientacijo 

za prilagajanje osebnih potreb skupnemu življenju in delu, upoštevanje drugih in prevzemanje 

odgovornosti za svoje odločitve oziroma dejanja« (prav tam, str. 32).   

 

Pri pravilih in hišnem redu je potrebna doslednost, saj le prek natančnega upoštevanja pravil 

in sankcioniranja vzgojitelj spodbuja ustrezne oblike vedenja ter preprečuje vzdrževanje starih 

vzorcev vedenja (Horvat, 2000a). Po mnenju sogovornikov z doslednostjo preprečujejo 

manipuliranje otrok/mladostnikov z vzgojitelji o tem, da enkrat so jih kaznovali, drugič pa so 

jim pogledali skozi prste. Krajnčan in Grum (2013) poudarita tudi, da morajo biti dosledni vsi 

člani vzgojnega tima, če želijo biti uspešni pri vzgoji mladostnika.  

 

Del učenja za življenje je poleg navajanja na pravila in njihovo upoštevanje znotraj skupine 

tudi navajanje na kulturo bivanja, česar nekateri otroci niso prinesli od doma. Govorimo o 

opravilih in dolžnostih, kamor sodi pospravljanje osebnih prostorov, skrb za red in čistočo 

celotne skupine, skrb za osebne stvari ter skrb za osebno higieno. Pri tem gre za učenje 

konkretnih znanj in spretnosti ter oblikovanje delovnih navad, brez katerih otroci in 

mladostniki prihajajo v vzgojno skupino.  

 

Brez delovnih navad so otroci in mladostniki tudi na šolskem področju, zato je eden izmed 

ciljev vzgojnega programa tudi napredovanje na šolskem področju oziroma uspešen zaključek 

šolanja s pridobitvijo izobrazbe. Vsakodnevno imajo v vzgojnih ustanovah učne ure, ki so 

obvezne za vse. Z njimi se pri otrocih in mladostnikih oblikujejo delovne navade glede 

učenja, hkrati se učijo učiti, saj sogovorniki menijo, da se otroci ne znajo učiti. Glede učnih ur 

veljajo stroga pravila: tišina, obvezno se uči ali bere knjigo; učenje v skupnem prostoru ali po 

sobah, kar velja za tiste, ki so bolj samostojni. Gre za učenje osnovnih življenjskih dejavnosti 

za učenje. 
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Do sedaj sem opisala dejavnosti, ki so jih sogovorniki izpostavili kot metode, ki posameznika 

pripravljajo na samostojno življenje v skupnosti. Vzgojitelji v vzgojnem zavodu 

»nadomeščajo« starše, da otrokom in mladostnikom dajo tisto, kar naj bi jim dali že njihovi 

starši. Vendar pa so pri delu pomembne tudi metode, ki sproščajo, motivirajo, omogočajo 

pozitivne izkušnje in povezujejo skupino, tj. razbremenitvene metode (Škoflek, 1991; 

Horvat, 2000). Mednje sodijo interesne dejavnostni, prostočasne aktivnosti in pedagoško-

doživljajski projekti (Kobolt idr., 2015).  

 

Otroci in mladostniki s ČVM naj bi imeli vsaj eno interesno dejavnost v šolskem letu in 

sogovorniki jih k temu spodbujajo. Na ta način mladi koristno preživljajo čas, vzdržujejo in 

vzpostavljajo socialne mreže z vrstniki, zlasti tisti, ki obiskujejo dejavnosti izven zavoda. 

Prostočasne aktivnosti in pedagoško-doživljajski projekti povezuje skupino. Mednje sodijo 

športne aktivnosti (nogomet, kolesarjenje, sprehodi), izleti, zimovanja, spoznavni vikend, 

končni izlet in doživljajski projekti, ki še pomembneje vplivajo na odnosne povezave in klimo 

znotraj skupine, saj prek njih mladostniki dobijo popolnoma drugačen pogled na vzgojitelja in 

ostale člane skupine. Na doživljajskih projektih so skupaj 24 ur na dan, ni strogih urnikov kot 

v zavodu. Namen je otroke spodbuditi h koristnemu preživljanju prostega časa. Z 

neformalnim učenjem se spodbuja medsebojno zaupanje in spoštovanje, kot lahko preberemo 

na strani Vzgojnega zavoda Frana Milčinskega Smlednik (VIZ Smednik, b. d.).  

 

Poleg zgoraj naštetih metod sogovorniki pri svojem delu pogosto uporabljajo različne oblike 

tematskih delavnic: likovne, kuharske, glasbene, treninge socialnih veščin, delavnice učenja 

komunikacijskih veščin in izražanja čustev. Vsebino vedno znova prilagajajo potrebam 

skupine in posameznikom. Pri določenih delavnicah se otroci in mladostniki sprostijo in 

razgovorijo o problematiki, ki je v kabinetu mogoče ne bi izpostavili. Govorimo o učenju iz 

spontanih situacij. Teh se ne da načrtovati, vendar pomembno vplivajo na posameznika in 

skupino. Sogovorniki izpostavljajo potrebo po prepoznavanju takšnih situacij, ki jih je treba 

ustrezno izkoristiti in usmerjati (npr. mladi zvečer začnejo pogovor o spolnosti, vzgojitelj 

vodi in usmerja pogovor). 

 

Za uspešno delo in izvajanje do sedaj omenjenih dejavnosti in metod je po mnenju 

sogovornikov ključen dober odnos med vzgojiteljem in otrokom oziroma mladostnikom s 

ČVM. Brez odnosa ni ničesar. S to trditvijo se strinjajo tudi različni avtorji, ki delovni odnos 

postavljajo na prvo mesto delovanja z omenjeno populacijo oziroma vso populacijo otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami (Razpotnik, 2007; Kobolt in Rapuš Pavel, 2007; Kobolt, 

Cimermančič, Rapuš Pavel in Verbnik Dobnikar, 2010). Otroci in mladostniki, kot že 

omenjeno, prihajajo iz družin, kjer so slabe odnosne povezave med družinskimi člani. Zato 

mora vzgojitelj ob otrokovem prihodu poskrbeti, da se odnos začne oblikovati in razvijati v 

pozitivni smeri, saj to po mnenju avtorice Kobolt (2010b) pomembno vpliva na otrokov 

osebnosti razvoj ter zmanjšuje stiske in negativne vedenjske izpade. Odnos vzpostavijo prek 

dejavnosti, ki so vzgojiteljem in otrokom blizu. Najintenzivneje se odnos oblikuje na 

doživljajskih projektih, zimovanjih in vikend izletih, kjer so skupaj 24 ur na dan in otroci 

vzgojitelja spoznajo tudi v neformalni vlogi (npr. zjutraj težko vstane).  

 

Vzgojitelj, ki z otrokom/mladostnikom uspe oblikovati pozitiven, empatičen odnos, je pri 

svojem delu uspešen, saj mu otrok/mladostnik zaupa, se naj obrača v težavah in mu sledi. 

Problem nastane takrat, ko vzgojitelj in otrok/mladostnik ne najdeta skupnega jezika in ne 

zmoreta vzpostaviti dobrega odnosa. Takrat se sogovorniki poslužujejo pomoči sodelavca, ki 

je bil v enem primeru nekakšen mediator med sogovornico in otrokom, ter supervizije. 
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Slednja namreč po mnenju Bogataja (1997, v Ristić, 2015) omogoča vzgojitelju, da reflektira, 

izpostavlja svoje probleme, dileme ter hkrati dobi podporo in pomoč za njihovo uspešnejše 

reševanje. 

 

Poleg odnosa so vzgojitelji kot temelj za uspešno delo izpostavili tim vzgojiteljev, v katerega 

so vključeni. Znotraj vzgojne skupine delujejo po družinskem modelu, kjer so vzgojitelji v 

vlogi staršev, jasno so postavljene vloge, pravila in hierarhija. Ključno za dobro timsko delo 

je po mnenju sogovornikov, dobra komunikacija in izmenjava informacij, ker redko oziroma 

nikoli ne delajo istočasno. Zato naj bi vsak vzgojitelj sodelavcem predal natančne informacije 

o tem, kaj se je dogajalo v njegovi delovni izmeni. Informacije krožijo ustno ob predaji 

izmene, prek dnevniških zapisov in telefonskih klicev. Dobra komunikacija med vzgojitelji 

otrokom in mladostnikom preprečuje manipuliranje z vzgojitelji. Avtorica Miškovič (2014) 

pri tem dodaja, da je od komunikacije odvisna tudi uspešnost dela in doseganje zastavljenih 

ciljev. 

 

Tretje raziskovalno vprašanje izpostavi zahteve, izzive in ovire, s katerimi se pri svojem 

delu srečujejo intervjuvani vzgojitelji. Vsi menijo, da jih zavodski sistem v nekaterih primerih 

ovira pri učinkovitem delu.  

 

Izpostavljene so bile ovire, predstavljene v nadaljevanju. 

 

 Pomanjkanje kadra 
 

Omenila sem že, da je v delovni izmeni prisoten en vzgojitelj, v nekaterih vzgojnih skupinah 

sta zgolj kratek čas prisotna dva. Sogovorniki pravijo, da problem nastane takrat, ko 

posameznik potrebuje individualno pomoč, pogovor, vzgojitelj pa ne more pustiti skupine 

same, saj je v skupini vedno nekdo , ki kaj potrebuje. To težavo izpostavlja tudi avtorica 

Ristić (2015) in doda, da pri posamezniku ostane veliko neobdelanih vsebin; posameznik je 

prikrajšan za strokovno obravnavo problemskih situacij. V takih primerih bi si želeli, da bi 

hkrati delalo več vzgojiteljev. Enako velja za dogajanje med učnimi urami oziroma uro učne 

pomoči tistim, ki potrebujejo dodatno vodenje in podporo, ostali bi lahko počeli kaj drugega. 

V raziskavi Kobolt idr. (2015) ravnatelji in svetovalni delavci pri kadrovski problematiki 

izpostavijo preobremenjenost in pomanjkanje vzgojiteljev moškega spola. 

 

 Prepozna namestitev 
 

Sogovornik je mnenja, da otroci pridejo v zavod prepozno in so zato pri delu z njimi manj 

uspešni. Namestitev bi morala biti dovolj zgodnja, ko so otroci še »gnetljivi«, ko vzorci 

vedenja še niso močno utrjeni, ko ni kaznivih dejanj, zlorabe drog, alkohola in drugih 

disocialnih dejanj, kar je še posebej značilno za mladostnike, ki jih namestijo prepozno, tik 

pred polnoletnostjo (Kobolt idr., 2015).  

 

 Heterogene skupine 

 

Problematična je starostna razlika otrok in mladostnikov, saj imajo različne interese in 

zanimanja. Po mnenju sogovornikov, ki delujeta v zavodu, kjer so otroci in tudi mladostniki, 

so slednji prikrajšani za vsebine, ki bi si jih želeli obravnavati, saj za mlajše še niso najbolj 

primerne (npr. tema spolnosti pri starejših). Mlajši pa zahtevajo dodatno pozornost, 

obravnavo, kar privede do tega, da so starejši pogosteje manj pod »nadzorom« vzgojitelja, saj 
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se ta ukvarja z mlajšimi. To problematiko lahko povežemo s pomanjkanjem kadra. Če bi bila 

v skupini dva vzgojitelja, bi vsak poskrbel za posamezno podskupino. 

 

 Preveč šolskega dela 

 

Šolski uspeh in napredovanje v šoli je po mnenju sogovornice edino merljivo področje. 

Izpostavi, da je dela za šolo toliko, da preseže čas, predviden za učno uro. Vsako popoldne 

veliko časa namenijo učenju. Pravi, da bi potrebovali dodaten kader, ki bi pokrival učno 

pomoč, s čimer se strinjajo tudi sogovorniki srednješolskih vzgojnih zavodov v raziskavi 

Kobolt idr. (2015). Medtem pa v mladinskih domovih za učno pomoč vključujejo 

prostovoljce, kar pa vzgojiteljem prinese dodatno delo, da prostovoljce koordinirajo in 

usmerjano (prav tam). 

 

 Neodzivnost staršev 

 

Neodzivnost staršev in njihovo nesodelovanje pri obravnavi njihovega otroka je po mnenju 

vzgojiteljev ovira za uspešno delo. Starši otroka oddajo v vzgojno ustanovo, nato se umaknejo 

v ozadje, še posebej pri mladostnikih. Največji problem je razkorak med domačim in 

zavodskim okoljem. Otrok se namreč ob vikendih vrača v domače okolje, ki je najpogosteje 

nespremenjeno. Otrok ima v vzgojni skupini strukturo, pravila, vse je jasno postavljeno. 

Potem gre domov, kjer zopet zapade v stare vzorce ravnanja. Treba bi bilo intenzivneje delati 

tudi z družino, kar pa ni v domeni vzgojnih ustanov, pač pa CSD. Vse, kar vzgojne ustanove 

izvajajo za starše, je prostovoljno, kar bi bilo treva sistemsko spremeniti (Kobolt idr., 2015). 

 

 Neenoten vzgojni pristop ustanove 
 

Vzgojna ustanova, kjer so vzgojne skupine med seboj povezane ter imajo interno šolo, naj bi 

delovala centralizirano in enotno. Vzgojitelja V4 pri njegovem delu ovira vse bolj ohlapen 

zavodski sistem, kjer mladostnikom po njegovem mnenju popuščajo. Če so on in njegovi 

sodelavci zahtevali učno uro v skupnem prostoru, druge vzgojne skupine pa so dovolile učne 

ure po sobah, je njihov sistem hitro padel. Vzgojne skupine, ki so nameščene blizu skupaj, 

nimajo tako velike avtonomije kot stanovanjske skupine, saj informacije med njimi zelo hitro 

krožijo. Pri stanovanjskih skupinah je avtonomija velika, živijo svojo dinamiko in se odzivajo 

le na vplive zunanjega okolja (Kobolt idr., 2015).  

 

 Nesoglasja med strokovnjaki 
 

Gre za različne poglede strokovnjakov na otroka/mladostnika. Primer je navedla sogovornica 

znotraj šolskega konteksta. Šoli in staršem je pomemben samo učni uspeh otroka, medtem ko 

vzgojitelji zagovarjajo stališče, da šola v življenju ni vse, zato otroka vključujejo v 

mednarodne izmenjave in imajo pri tem težave s šolo, ker bo otrok manjkal pri pouku. 

Vzgojitelji morajo biti trdno odločeni, da je izmenjava za otroka dobra, pozitivna, saj bo 

pridobil nova poznanstva in izkušnje za življenje.  

 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju sem od sogovornikov želela pridobiti predloge za 

preventivno delo s populacijo otrok in mladostnikov s ČVM.  

 

Polovica intervjuvanih vzgojiteljev predlaga oblikovanje sistemskega dela z družino, ko je 

otrok že nameščen. Vzgojitelji se strinjajo, da je temeljni izvor težav ravno v družinski celici, 

ki ni vključena v intenzivno obravnavo. Sistem v Sloveniji je zasnovan tako, da se z otrokom 
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ogromno ukvarjamo, veliko je možnosti za odpravo težav in primanjkljajev, vendar se doma 

nič ne spremeni. Zato predlagajo tedensko delo z družino, ko je otrok nameščen, da se sproti 

rešujejo težave ter mogoče tudi usklajuje zavodsko in družinsko življenje, da otrok ob prihodu 

za vikend domov ne pride nazaj v stare vzorce. Vzgojiteljica V1 predlaga delo z družino, ko 

so otroci še majhni. Po njenem mnenju bi bilo treba starše usmerjati v smeri funkcionalne 

družine in jih učiti kako živeti, da bodo potrebe vseh družinskih članov ustrezno zadovoljene. 

 

Drugi predlog se nanaša na spremembe zavodskega sistema, saj vzgojiteljica V2 meni, da ne 

morejo vsi zavodi pokriti vseh motenj in težav posameznih otrok. Predlaga diferenciacijo 

vzgojnih zavodov. Zavodi so trenutno diferencirani zgolj po starosti in spolu mladih ter 

obliki izobraževanja. Krajnčan in Šoln Vrbinc (2015) predlagata manjše diferencirane enote, 

ki imajo prostor za različne otroke, ki jim lahko nudijo različne vrste pomoči. Ravnatelji 

vzgojnih zavodov (v prav tam) omenjajo diferenciacijo vzgojne pomoči, ki zajema manj otrok 

v skupini in več strokovnih delavcev, bolj individualizirano delo, bolj odprte in bolj zaprte 

tipe vzgojnih skupin, delo s starši na terenu, stalno prisotnost dveh vzgojiteljev, 

multidisciplinarni pristop in vključevanje specialne pomoči.  

 

Vzgojiteljica V2 predlaga tudi poloblike obravnave, kamor bi vključili družine, znotraj 

katerih bi zaznali težave in katerih otroci še niso nameščeni v vzgojno ustanovo. Predlaga 

občasno nekajurno strokovno delo z družino na domu. Dodaja tudi predlog obravnave 

otroka/mladostnika pred odpustom. Zadnjega pol leta bivanja v vzgojni ustanovi bi naj 

otrok/mladostnik polovico časa preživel doma in polovico v vzgojni skupini, kar bi ga 

postopoma pripravilo na bivanje v domačem okolju, vse pa bi potekalo ob pomoči in opori 

vzgojiteljev. 

 

Med predlogi se je znašel tudi primer obravnave problematičnih otrok zagrebških osnovnih 

šol. Vzgojiteljica V3 meni, da bi morali zavodski strokovni delavci opravljati občasno delo v 

oddelkih podaljšanega bivanja v osnovni šoli. Zajeli bi šolsko delo ter sproščanje zunaj 

razreda, npr. v telovadnici. Po njenem mnenju bi tako prišlo do zgodnejšega odkrivanja 

izstopajočih.  

 

Medtem ko so vsi sogovorniki imeli pozitiven odnos do preventivnega dela, je mnenje 

vzgojitelja V6 popolnoma nasprotno. Predlaga zgodnejše nameščanje v vzgojno ustanovo, 

ko otrok še ni tako zaznamovan, njegovi vzorci vedenja še niso polno utrjeni. Vzgojitelji bi 

tako otroka hitreje opolnomočili, otrok bi hitreje napredoval in tudi prej zapustil vzgojno 

ustanovo. Po njegovem mnenju se predolgo odlaša z namestitvijo.  
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4 ZAKLJUČEK 
 

Sodobno družbo zaznamuje visoka stopnja tveganja in nestabilnosti. Potek življenja je v rokah 

posameznika, ki si samo oblikuje svoj položaj znotraj družbe. Če je v klasični moderni 

veljajo, da je posameznik rojen v določeno družbeno srenjo, mora posameznik dandanes sam 

premagovati prepreke in slediti zahtevam družbe. Družina igra vlogo podpornega, 

emocionalnega okolja, kamor se otroci in mladostniki lahko zatečejo. Težave nastanejo pri 

otrocih in mladostnikih s ČVM, saj družinsko okolje ni podporno, povezovalno, ker starši 

zaradi svojih težav in neustreznih odnosov otroka/mladostnika še dodatno obremenjujejo. V 

raziskavi sem ugotovila, da sodobno populacijo otrok in mladostnikov s ČVM v vzgojnih 

zavodih zaznamujejo neustrezne družinske razmere: slabi odnosi, vzgojne težave in težave 

staršev. Vzgojitelji pri populaciji zaznavajo odsotnost meja, porast duševnih motenj in 

avtoagresije kot klica po pozornosti. Naloga vzgojitelja znotraj vzgojne skupine je 

oblikovanje dejavnosti, ki bodo otroka pripravile za samostojno življenje v sodobni družbi. 

Delo z otrokom/mladostnikom poteka neposredno (individualno in skupinsko delo) ter 

posredno (sodelovanje s CSD, šolo, starši, interesnimi dejavnostmi).  

 

Spoznala sem, da je delo vzgojitelja namenjeno pripravi posameznika na samostojno bivanje 

v skupnosti ter korekciji področij, ki jih otrok nujno potrebuje za življenje (šola, 

komunikacija, razporeditev časa, življenje v skupini). Vzgojitelj poskrbi za korekcijo vedenja 

in kompenzacijo primanjkljajev, izvor oziroma vzrok za posameznikovo neustrezno vedenje 

in čustvovanje pa po mojem mnenju ostaja skoraj nedotaknjen. Sprašujem se, ali je dovolj, da 

se otroka oziroma mladostnika s ČVM opremi za življenje v skupnosti, izvori težavnega 

vedenja pa ostajajo praktično nedotaknjeni, saj je premalo časa oziroma priložnosti za 

intenzivno individualno delo s posameznim otrokom oziroma mladostnikom s ČVM. Mogoče 

se je v nalogi izpostavila potreba po kadrovskem prestrukturiranju, po notranji diferenciaciji 

vzgojnih zavodov, po sistemskem delu z družino, po zgodnejši namestitvi ter oblikovanju 

novih oblik obravnav, ki bi podprle družine v težavah, da ne bi zabredle pregloboko. O vsem 

tem je najti mnogo napisanega, sprememb pa ni. Članki strokovnjakov na področju socialne 

pedagogike, raziskave med vzgojnimi zavodi (Kobolt idr. 2015; Krajnčan & Šoln Vrbic, 

2015; Mikša, 2015; Zrim Martinjak, 2017; Zrim Martinjak & Pleško Zalar, 2017), 

intervjuvani vzgojitelji v nalogi izpostavljajo potrebo po sistemskih spremembah, ker 

neposredno sodelujejo z omenjeno populacijo s ČVM, vendar stanje ostaja nespremenjeno. 

Zavodi sami oblikujejo programe, nove pristope, zaradi česar se »večkrat znajdejo na robu 

zakonitosti« (Kobolt idr., 2015, str. 121).  

 

Strokovnjaki se zavedajo, da je treba narediti temeljite spremembe na področju zavodske 

vzgoje, kdaj pa bodo udejanjene, se ne ve. Sprašujem se, zakaj področje vzgojnih zavodov 

ostaja na koncu verige financiranja ministrstva, o čemer je pisal Skalar (1995, v Zrim 

Martinjak, 2017). Država je oblikovala Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(2011), ki naj bi veljal za vse enako. Vendar ne poskrbi za vse otroke s PP enako, saj vzgojne 

zavode vedno znova pušča v ozadju in jih prepušča samoiniciativi vodstva in zaposlenih, da 

sami oblikujejo programe tako, da vsaj delno zadostijo potrebam sodobne populacije otrok in 

mladostnikov s ČVM. Pričakovanja družbe do vzgojnih zavodov so visoka, saj »odpravljajo« 

neustrezna vedenja in čustvovanja pri populaciji s ČVM, vendar družba hkrati zanje nima 

posluha. Zato je moj predlog, da se v prihodnje razišče, ali bodo sistemske spremembe v 

delovanju vzgojnih zavodov oblikovane in ali bodo zaživele ter kaj spremembe prinašajo za 

strokovnjake in, najpomembneje, kaj bodo od sprememb imeli otroci in mladostniki s ČVM.  
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Mogoče res nisem odkrila ničesar, kar še ni bilo predstavljeno, izpostavljeno. Res je, da je 

magistrsko delo nastajalo dolgo časa, na kar nisem ravno ponosna, vendar so bile prioritete 

drugje in tako se je vse skupaj zavleklo. Kljub temu moj prispevek k stroki socialne 

pedagogike prinaša osvetlitev področja dela s populacijo otrok in mladostnikov s ČVM v 

vzgojnih zavodih s strani vzgojiteljev, ki se neposredno ukvarjajo z omenjeno populacijo.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Primeri kodiranja  

PREPIS BEDEDILA KODE 1. REDA KODE 2. REDA KATEGORIJE 

L: S svojimi besedami 

definiraj, opiši populacijo 

otrok s ČVM? 

SD: Oškodovani otroci iz 

primarne družine, ki so 

prehitro ali odrasli ali bili 

prikrajšani za določene 

pomembne stvari v življenju. 

Predvsem odnos. In to 

skušajo sedaj nadomestit z 

določenimi oblikami vedenja 

ali pa z dejanji. Še ena 

njihova značilnost je 

iskrenost. Mogoče ne znajo 

ubesedit svojih čustev, zelo 

hitro pa zaznajo čustva 

drugih. Znajo biti zelo 

direktni; mogoče bi jih lahko 

označili za nesramne, če tega 

ne pričakuješ. Če pa 

pričakuješ, lahko to zelo 

ceniš.  

L: Kakšna je trenutna 

struktura skupine otrok 

(spol, starost)? 
SD: Naša skupina je 

specifična, saj je edina 

mešana skupina v zavodu; 

pol punc, pol fantov. Ostale 

skupine so vse fantovske. 

Zato imamo zelo zanimivo 

skupinsko dinamiko. Punce 

so stare 14–15let, fantje 11–

12 let. To razmerje je zaradi 

tega, da ne bi prišlo do 

kakšnih težav s spolnimi 

zadevami, saj nimajo nekih 

velikih želja. Čeprav se 

nekaj nakazuje, zato je treba 

bit bolj pozoren na to. Zelo 

neugodno je to, da so 

drugačni interesi pri puncah 

in fantih, saj so različno 

stari. Pa tudi punce naj bi 

hitrej mentalno odraščale, 

kar opažam, je tudi res. 

Posledično imamo težave pri 

delu, saj imamo tak miselni 

razkorak med spoloma. 

Sploh v prostem času ali pa 

pri vzgojnih dejavnostih; 

težko se pogovarjamo o istih 

temah, saj gre za različno 

dojemanje. 

Vseh skupaj je devet; pet 

 

 

 

 

 

Prikrajšani otroci iz 

neurejenih družin. 

Prikrajšani za odnose; 

namestijo jih zaradi 

neustreznega vedenja, 

dejanj. 

Izjemno iskreni, 

čustveno senzibilni, 

neposredni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifična struktura 

skupine; spolno in 

starostno mešana. 

Dekleta 14–15 let, 

fantje 11–12 let. 

 

 

 

 

 

Neugodno zaradi 

različnih interesov. 

 

 

Težave pri delu, saj je 

miselni razkorak med 

spoloma velik; težave 

pri vzgojnih 

dejavnostih. Dekleta 

mentalno hitreje 

odraščajo. 

Pogovori o isti temi 

otežkočeni; različno 

dojemanje. 

Devet otrok; 5 Ž, 4 M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci iz neurejenih 

družin. 

Neustrezno vedenje. 

Iskreni, čustveni, 

neposredni. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heterogena skupina; 

mešana. 

 

 

 

 

 

 

 

Problem mešane skupine. 

 

 

 

 

 

Miselni razkorak; razlike 

med spoloma. 

Onemogočene iste 

tematike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značilnosti 

populacije v 

vzgojnem zavodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značilnosti 

populacije v 

vzgojnem zavodu 

 

 

 

 

 

 

Ovire pri delu 
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punc, štirje fantje; realno so 

štiri punce in trije fantje. En 

fant je bil prejšnji teden 

premeščen v drugo skupino. 

Ena punca je hospitalizirana 

že od decembra na otroški 

psihiatriji v LJ; še vedno je 

tam. Vmes je prišla nazaj, 

vendar ni šlo. 

L: So si individualno zelo 

različni? Prihajajo zaradi 

različnih razlogov? 

SD: Načeloma ja. Vsem je 

skupina vzgojna nemoč 

staršev, težave v šoli, 

vedenje, ki ni dobrodošlo v 

določenem okolju in je 

moteče za okolje, učne 

težave, špricanje šole. In vse 

to privede do tega, da ne 

morejo biti vključeni v šolo 

v domačem okolju. Pri nas 

so od 6. do 9. razreda, redna 

OŠ, interna šola z do osmimi 

učenci v razredu. 

L: Kaj si po poklicu? 

SD: Socialni delavec. 

L: Se ti zdi populacija 

otrok sedaj in pa pred leti 

drugačna? So razlike med 

njima? 
SD: Jaz sem tukaj šest let. 

Včasih je bilo več VM, sedaj 

je pa pridružena še 

psihiatrična motnja oziroma 

več je uporabe zdravil, ki jih 

predpisujejo pedopsihiatri. 

Če pogledam celo skupino: 

polovica skupine ima 

zdravila in dejansko ob 

kriznih trenutkih jih moramo 

hospitalizirat, ker tukaj ne 

gre. Včasih je bila mogoče 

ena hospitalizacija na pol 

leta, sedaj je tega ful več. 

L: Razlog? 

SD: Že taki pridejo sem. 

Vedno mlajši. Včasih smo 

dobili 13-, 14-letnika, ki je 

razgrajal, nič mu ni bilo 

prav. Delal smo na zaupanju 

v odrasle, s starši 

oblikovanje odnosov, vloga 

doma. To sedaj ni dovolj. 

Sedaj je tudi veliko 

razvajenosti od doma, 

zanimivo, da tudi otroci iz 

izjemo prikrajšanih družin 

znajo biti zelo razvajeni. 

L: Osredotočila bi se na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsem je skupna 

vzgojna nemoč 

staršev, težave v šoli, 

nesprejemljivo 

vedenje, izostajanje 

od pouka. 

 

Interna šola od 6. do 

9. razreda. 

 

Socialni delavec. 

 

 

 

 

Šest let na delovnem 

mestu. 

Včasih več VM, sedaj 

se pridružujejo še 

psihiatrične motnje, 

uporaba zdravil. 

Polovica otrok na 

medikamentih, v krizi 

hospitalizacija. 

 

 

 

 

 

 

Včasih delali na 

zaupanju, oblikovali 

odnose doma, vloge 

doma. Sedaj to ni 

dovolj. 

 

Razvajenosti veliko 

več. 

 

 

 

Dva vzgojitelja v 

timu, družinski model 

(M + Ž). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzgojna nemoč staršev; 

težave v šoli, neustrezno 

vzgajanje. 

 

 

Šolanje. 

 

 

Poklic. 

 

 

 

 

Delovne izkušnje. 

 

 

Sedaj VM in psihiatrične 

motnje. 

 

Medikamentozno 

zdravljenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremenjen namen dela. 

 

 

 

 

Razvajenost. 

 

 

 

 

 

Tim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značilnosti 

populacije v 

vzgojnem zavodu 

 

 

 

Značilnosti 

vzgojitelja 

 

 

Značilnosti 

vzgojitelja 

 

Značilnosti 

populacije v 

vzgojnem zavodu 

 

Značilnosti 

populacije v 

vzgojnem zavodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namen dela 

 

 

 

Značilnost 

populacije v 

vzgojnem zavodu 

 

 

 

Timsko delo 
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tvoje delo? Kako poteka 

vsak dan? 

SD: En turnus je od 12.00 

do17.00, drug od 16.00 do 

21.00, potem je nočno delo, 

ki ga opravlja nočni 

vzgojitelj. Sva dva matična 

vzgojitelja (M + Ž), delujeva 

kot oče in mama. Družinski 

model. Na to se res gleda, da 

je tko, trenutno je tako. 

Včasih zaradi kadra ne gre 

vedno tko. 

Okoli 12.00 počasi pridejo iz 

šole, se pogovorimo, kako je 

bilo. Včasih smo se skupaj 

usedli in pogovorili, sedaj pa 

skušam to čim bolj spontano 

narediti. K jih ujamem na 

hodniku. Pri enih se že vidi, 

da nekaj ne štima. Mi reče, v 

šoli vprašte, pa vztrajam, da 

mi on pove. Potem gredo v 

hobi prostor, kjer jih tudi 

malo povprašam, kako je 

bilo. Potem grem direktno v 

šolo vprašat, kako je bilo. 

Vsakodnevne govorilne ure, 

kjer se vzgojitelj in učitelj 

pogovorita, kako je bilo 

tekom dneva s posameznim 

otrokom. Učitelji povedo, 

kaj imajo za nalogo, kdo je 

imel stisko, koga ni bilo. Gre 

za direkten pretok 

informacij, potem pa takoj 

lahko ukrepamo, delamo. 

Potem, ko pridem iz šole, če 

je bila kakšna večja težava, 

se temu tudi posvetim. Če je 

kaj hujšega, se izvedejo 

ukrepi. Če ni narejene 

naloge, je cel dan brez 

računalnika. Zakaj; ker med 

učni uro ni delal in 

posledično nosi posledice. 

To je jasno že od začetka 

leta. 

Pravila so jasno postavljena 

na začetku leta. Sestavimo in 

zapišemo jih skupaj. Tudi 

njih vprašamo, kaj se njim 

zdi pomembno. Na plakat se 

vsi podpišemo. Zanimivo je, 

da ko jih na začetku 

vprašamo, kakšno kazen bi 

si dali, si dajo kar ostro 

kazen. Bolj so strogi, kakor 

bi bili mi. Včasih moramo 

mi rečt, dajmo realno 

 

 

 

Ko pridejo iz šole 

spontani pogovori, 

kako je bilo. 

 

Vztrajanje, da vsak 

pove. 

 

Nato odide v šolo, 

kjer od učiteljev dobi 

informacije. 

 

 

Vsakodnevne GU z 

učitelji; predaja 

informacij: naloge, 

počutje, stiske. 

 

Neposreden pretok 

informacij, takojšnje 

ukrepanje. 

 

Ob večji težavi 

ukrepanje takoj. 

 

 

 

 

 

Pravila postavljena in 

zapisana na začetku 

leta. 

 

 

Kazni si določijo 

visoke. Vzgojitelj 

postavi stvari na 

realna tla. 

 

 

 

Hujša kršitev; 

poročilo o dogodku; 

razrešitev takoj in 

kazen takoj.  

 

 

 

 

 

Pogovori v kabinetu 

ob hujših kršitvah. 

Lažje kršitve 

razrešujejo pred 

vsemi. 

 

Pri kosilu poteka 

vzgojno delo. Od 

 

 

 

 

Spontani pogovori. 

 

 

 

Govori vsak. 

 

 

Sodelovanje z učitelji. 

 

 

 

 

Sodelovanje z učitelji. 

 

 

 

 

 

Pretok informacij. 

 

 

Takojšen odziv. 

 

 

 

 

 

 

Jasna pravila. 

 

 

 

 

Kazni postavijo skupaj. 

 

 

 

 

 

Kršitve in sankcije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogovori v kabinetu, v 

skupini. 

 

 

 

 

Vzgojno delo; učenje 

bontona. 

 

 

 

 

Metode dela 

 

 

 

Metode dela 

 

 

Oblike dela 

 

 

 

 

Oblike dela 
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Metode dela 
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pogledat, saj so določene 

kazni z njihove strani res 

prehude.  

No, če kar koli ne štima v 

šoli, če ima določene male 

konflikte, jih je fajn rešit 

takoj. Potem je potrebno 

včasih napisat poročilo o 

dogodku, o škodi, če se je 

naredila. Da gremo potem 

direktno do učitelja pa da se 

to uredi še isti dan. Tudi 

kazni se določijo takoj.  

Če je težja stvar, se stvari 

rešujejo, pogovarjajo v 

kabinetu, da se ne ponižuje, 

izpostavlja. Če je pa lahka 

zadeva, pa komot vsi slišijo. 

Ko se zberejo vsi, gremo v 

kuhinjo po kosilo in ga v 

skupini razdelimo. Pri kosilu 

poteka vzgojno delo, saj jih 

učimo obnašanja. To je ena 

zadeva, ki je ne prinesejo od 

doma. Dejansko ne poznajo 

bontona za mizo. Kako se je, 

kako sedi, kako se drži žlico, 

da se ne riga, da se normalno 

govori, da ni šundra. Pravilo 

imamo, da sedimo, dokler še 

zadnji ne poje. Skušamo 

ustvarit prijetno vzdušje 

skozi pogovor.  

Po kosilu so dnevna 

dežurstva, 3-krat dnevno 

pospravljamo po obrokih. 

Govorimo o neki delovni 

vzgoji, da se nauči pospravit 

za sabo, redno in kvalitetno 

opravljanje dežurstev. Le 

tako lahko ohranjamo red v 

skupini. Če se kakšen teden 

malo polenimo in ne težimo 

k pospravljanju, imamo prav 

kmalu cel kaos, saj nas je le 

10, ki živimo skupaj. Hitro 

nastane katastrofa. 

Potem sledi delovna akcija. 

Ob ponedeljkih imajo 

čiščenje sobe: razpakirat 

oblačila, pobrisat prah, če je 

potrebno pomit okna in 

zamenjat posteljnino, pomit 

po tleh, uredit omare, da je 

soba urejena. Ob torkih je 

delo zunaj v korist zavoda; v 

tem času smo veliko na vrtu, 

na njivi, pometamo, 

pobiramo smeti. V sredo so 

razširjena dežurstva; 

doma ne poznajo 

bontona za mizo. 

Sedijo, dokler zadnji 

ne poje. Prijetno 

vzdušje preko 

pogovora. 

 

 

 

Dnevna dežurstva. 

Učenje pospravljanja 

za sabo, redno in 

kakovostno. 

 

 

 

 

 

 

Čiščenje sob, 

pospravljanje oblačil, 

brisanje prahu, 

pomivanje oken, 

menjanje posteljnine. 

Urejanje okolice 

zavoda, skrb za 

vrtiček. 

 

 

 

 

 

 

 

Izleti v okolici, 

sprehodi, ogled filma. 

 

Prosti čas je 

specifičen čas. 

Nestrukturiran, 

varovanci ne vedo, 

kaj bi delali. Nujna 

organizacija prostega 

časa glede na interese 

in dogovore. 

Prilagajanje in 

dogovarjanje otrok. 

Spodbujanje, da vsi 

izrazijo mnenje, ideje. 

 

 

 

Sprehod, nogomet, 

kopanje v bližnji reki. 

 

Sledi obvezna učna 

ura. 

Samostojni sami v 

sobi, nesamostojni v 

skupnem prostoru. 

 

 

Pogovori. 

 

 

 

 

 

 

Učenje hišnih opravil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje hišnih in obhišnih 

opravil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejavnosti zunaj zavoda. 

 

 

 

Organiziran prosti čas.  

 

 

 

 

 

Spodbujanje izražanja 

mnenja. 

 

 

 

 

Športne aktivnosti. 

 

 

 

Učna ura je obvezna. 
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generalno čiščenje skupine – 

dnevna, kuhinja. V četrtek, 

če je vse OK, je počitek, ob 

petkih je odhod domov.  

Ob četrtkih izkoristimo čas 

za izlet v bližini, daljši 

sprehod, ki si ga drugače ne 

moremo privoščiti; če je 

slabo vreme, ogled filma. 

Sledi prosti čas, ki je en tak 

specifičen čas. 

Če rečem, da delajte, kar 

hočte, se čist vsi sam okol 

mene vrtijo. Ne vedo, kaj bi 

delal. Ker imamo samo en 

računalnik, se vsi okol njega 

vrtijo in kregajo. Zato je 

treba ta prosti čas kar 

organizirat in vodit. Pogledat 

interese, spodbujat, da se 

med sabo dogovorijo. Neka 

oblika ene vzgoje, kako se 

znat prilagajat, dogovarjat. 

Če opazimo, da je nekdo 

neslišan, da ga spodbudimo, 

da vztraja, da je slišan, da 

tudi njegove ideje pridejo na 

površje. Da niso vedno en in 

isti slišan. Velikrat gremo na 

sprehod, fuzbal. Zdaj, ko je 

bilo lepo vreme, hodimo na 

stari grad, pa v Dragočajno; 

smo se že kopal v Savi.  

Od 16.00 do 17.30 so 

obvezne učne ure za vse. 

Takrat sva v službi že oba. 

Tisti manj samostojni imajo 

učne ure tukaj v dnevni pa v 

hobi prostoru. Čim bolj 

ločeni morajo biti, ker 

drugače je hitro šunder. 

Punce so pa vse v sobi tisti 

čas, saj so pokazale, da so 

sposobne delat same, da 

imajo naloge, da pridobivajo 

dobre ocene in da prosijo za 

pomoč, ko to potrebujejo. 

Dve sta tukaj tri leta, dve pa 

eno leto in vemo, kaj od njih 

pričakovat. Poleg tega tudi 

one vedno, da če izgubijo to 

zaupanje, izgubijo to 

možnost in morajo na učno 

uro dol, kjer je večji nadzor.  

Tukaj veliko naredi tudi 

pravilo, da je učna ura 1,5 h 

in da je tišina. Če tega ni, se 

učna ura podaljša. Zavedajo 

se, da če bodo 1,5 h gledal u 

luft, bo dolgčas. Posledično 

 

 

 

 

 

 

Samostojnejši sami 

prosijo za pomoč, 

imajo zaupanje, ki ga 

z nedelom lahko 

izgubijo. 

 

Med učno uro je 

tišina, če je ni, se učna 

ura podaljša. 

 

 

 

 

Ob prihodu so brez 

delovnih navad, ne 

znajo se učiti. Učimo 

jih življenjskih 

dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje osnovnih 

življenjskih veščin: 

zlaganje čistih stvari 

stran od umazanih, 

reševanje domačih 

težav, težav s 

prijatelji. 

 

Prvo leto potrebujejo 

strukturo, učenje 

vsakdanjih stvari, 

meje, delovne navade, 

učenje odnosov, kako 

reči ne, kako izraziti 

neugodje. 

 

 

 

 

 

 

Skrb za zaupanje. 

 

 

 

 

 

 

Učna ura v tišini. 

 

 

 

 

 

Učenje življenjskih 

dejavnosti, navad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenje življenjskih 

veščin. 

 

Reševanje težav. 

 

 

 

 

 

Potrebujejo strukturo, 

meje, delovne navade, 

učenje odnosov. 
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prej ali slej začnejo delat, 

prosijo za pomoč. Trenutno 

vse teče gladko. Ko pa 

pridejo, so brez delovnih 

navad, ne znajo se učit, 

imajo neurejene zvezke. 

Tukaj se spet vidi, da jih 

učimo nekih osnovnih 

življenjskih dejavnosti glede 

učenja.  

. 

 

V vzroke se ne 

poglabljajo. Učijo, 

kako delovati in kako 

to prenesti v domače 

okolje. 

Sodelovanje s starši 

po telefonu, 

delavnice, RS, GU, 

pogovori ob prihodu 

po otroke. 

 

 

 

Učenje, kako delovati v 

vzgojnem zavodu in 

potem doma. 

 

 

Sodelovanje s starši. 

 

 

 

 

 

 

Namen dela 

 

 

 

Oblike dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPRAŠANJA ZA POLSTRUKTURIRANI INTERVJU  

1. Kako bi opredelili, definirali populacijo otrok s ČVM? 

2. Kakšne so značilnosti otrok, nameščenih pri vas? 

3. Ali se vam zdi populacija sedaj kaj drugačna kot pred leti? 

4. Kako poteka vaše delo? Kako se nanj pripravite? 

5. Dnevne, tedenske, mesečne priprave? 

6. Konkretne oblike in metode dela? (evalvacijske, razbremenitvene, socialnoterapevtske, 

metode ped. vodenja in svetovanja, socialno učenje v naravnih situacijah) 

7. Kaj počnete na individualni ravni? Skupinska raven? 

8. Kako oblikujete, vzpostavljate delovni odnos? 

9. Kaj vse morate upoštevati pri svojem delu? 

10. Sistemske ali kakšne druge ovire, ki so postavljene pred vas? 

RV4:  Kakšni so predlogi strokovnih delavcev v vzgojnih zavodih za preventivno delo z 

omenjeno populacijo na podlagi njihovega poznavanja populacije ter dela z njo? 
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