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I 

 

POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava pomen sodelovanja in vključevanja staršev pri delu z 

mladostniki, ki so nameščeni v vzgojne zavode. Aktivno sodelovanje staršev, 

značilno za v družino usmerjen pristop po ugotovitvah raziskav prinaša uspešnejšo 

obravnavo mladostnikov1. Uvodoma v nalogi opredelim značilnosti ranljivih družin in 

predstavim pogostejše razloge namestitve mladih v različne oblike izvendružinske 

vzgoje. Opišem delovanje vzgojnih zavodov ter pri tem posebej izpostavim 

sodelovanje strokovnih delavcev z družinami. Sledi predstavitev različnih oblik dela z 

družino in značilnosti v družino usmerjenega pristopa ter praks na tem področju, tako 

doma kot v tujini.  

 

V empiričnem delu naloge sem raziskala, kako sodelovanje z družino doživljajo starši 

mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne zavode, mladostniki sami in njihovi 

vzgojitelji. Pri tem me je zanimalo, kako obstoječe sodelovanje vključuje aktivira 

starše in se usmerja tako na potrebe otroka kot staršev ter celotne družine? 

Raziskala sem, katere značilnosti vključuje sodelovanje, kako se odraža pri 

mladostniku in v celotnem družinskem kontekstu. V raziskavi uporabim kvalitativni 

raziskovalni pristop. V vzorec raziskave sem vključila tri mladostnike, nameščene v 

vzgojni zavod, enega od staršev vsakega mladostnika, ki je najpogosteje v stiku z 

vzgojiteljem v zavodu, in tri matične vzgojitelje mladostnikov.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da so vzgojitelji, starši in mladostniki mnenja, da je pri 

vstopu in obravnavi mladostnika v vzgojnem zavodu najpomembnejše zagotavljanje 

občutka enakovrednosti, sprejetosti, razumevanja in iskrene komunikacije. Vzgojitelji 

in starši se pri sodelovanju soočajo z ovirami, ki so najpogosteje povezane z 

neenotnostjo v pogledih na vzgojo. Vzgojitelji menijo, da bi bilo treba področje 

sodelovanja s starši bolje urediti z zakonodajo, saj ocenjujejo, da imajo v sedanjem 

okviru delovanja premalo časa, finančnih virov in pristojnosti vzgojnega ukrepanja. 

Predlagajo več neformalnih srečanj z družinami ter izboljšanje sodelovanja s centri 

za socialno delo. Starši v nasprotju z vzgojitelji ne izražajo potrebe po pogostejših 

srečanjih in stremijo k avtonomiji starševske vzgoje. Mladostniki se soočajo z 

različnimi zahtevami staršev in vzgojiteljev, pri čemer se trudijo s prilagajanjem in  

izražajo potrebo po sprejetosti s strni vzgojiteljev.  

 

Ključne besede: 

Izvendružinska vzgoja, vzgojitelji, starši, mladostniki, v družino usmerjen pristop 

 

                                                           
1 V dispoziciji magistrskega dela z uporabo moškega spola (mladostniki, mladostnik) mislim na osebe obeh 

spolov, torej mladostnike in mladostnice.  
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II 

 

ABSTRACT 

 

This master's thesis deals with the importance of parental involvement in working 

with adolescents who are placed in residential institutions. The active participation of 

parents, typical of a family-oriented approach following research findings, results in a 

more successful treatment of adolescents. In the introduction to this thesis I define 

the characteristics of vulnerable families and present the more frequent reasons for 

the installation of young people in various forms of extra-family education. Then I 

describe the work of residential institutions, and in this context, I especially 

emphasize the participation of professionals with the families. This is followed by a 

presentation of various forms of work with the family and the characteristics of a 

family-centered approach and practices in this field both at home and abroad. 

 

In the empirical part of the task, I did a research on how the cooperation with the 

family is experienced by the parents of adolescents who are placed in residential 

institutions, the adolescents themselves and their educators. In doing so, I was 

interested in how the existing cooperation activates and involves parents and focuses 

on both the needs of the child and the parents as well as on the whole family? I was 

looking for the features which are included in cooperation, how it is reflected in the 

adolescent and in the whole family context? I used a qualitative research approach in 

my research. In a sample of the research, I included three adolescents placed in a 

residential institution, one of the parents of each adolescent, who is most often in 

contact with a nurse in the institution and three educators of adolescents. 

 

The results of the research show that educators, parents and adolescents believe 

that when entering and dealing with a teenager in a residential institution the most 

important thing is to ensure a sense of equivalence, acceptance, understanding and 

honest communication. In their cooperation educators and parents face obstacles 

that are most often associated with disunity in views on upbringing. Educators believe 

that the field of cooperation with parents should be better regulated by legislation 

since they estimate that in the current framework there is not enough time, financial 

resources and competences of educational action. They propose several informal 

meetings with families and to improve cooperation with Social Work Centres. 

Parents, unlike educators, do not express the need for more frequent meetings and 

strive for the autonomy of parental education. Adolescents face different demands 

from parents and educators, trying to adapt to everything and to be accepted by 

educators.  

 

Key words: 

 

Extra-family education, educators, parents, adolescents, family-centered approach. 
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UVOD 
Na odraščanje mladih ima poleg temeljnega splošnega družbenega okolja ključen 

pomen socializacija, ki poteka v primarni družini. Med najbolj ranljive sodijo mladi, ki 

nimajo podpore v družini, in tisti, ki ne živijo v družinskem okolju, temveč so 

nameščeni v institucionalne oblike izvendružinske vzgoje (Mrgole, 2003, v Kobolt in 

Grcić, 2008). 

 

Vzgojne ustanove so ene izmed tovrstnih oblik izvendružinske vzgoje in so v Sloveniji 

namenjene otrokom in mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki nimajo 

ustreznega družinskega varstva (Kranjčan in Šoln Vrbinc, 2015). Z namestitvijo 

mladostnika v vzgojno institucijo ne odpravimo razlogov, zaradi katerih je bil 

mladostnik v institucijo nameščen. Po končani nastanitvi se večina mladostnikov vrne 

v svoje domače okolje in od družine je odvisno, kakšna bo njihova življenjska pot 

(Skalar, 1995). Avtorji izpostavljajo, da je ob namestitvi mladostnika vključenost 

družine v obravnavo mladostnika in ustvarjanje pozitivnih razmer, v katere se bo 

lahko mladostnik po odpustu vrnil, ključna za mladostnikov razvoj in razvoj celotne 

družine (Kranjčan, 2006, Kranjčan in Grum, 2013, Gradišar, 2015, Kukovič in 

Kukovič, 2016 idr., Simons idr., 2017).    

 

Kiehn (1997) meni, da mora biti sodelovanje s starši v vzgojnih ustanovah 

samoumevno in intenzivno, Gradišar (2015) dodaja, da mora vladati kot splošno 

sprejeta norma. A. Kobolt idr. (2015b) v raziskavi ugotavljajo, da v Sloveniji 

sodelovanje s starši ni urejeno sistemsko in zakonsko. Delo z družino v času bivanja 

mladostnika v vzgojni ustanovi je sicer zakonsko predpisano v Katalogu javnih 

pooblastil, nalog po zakonu in storitev CSD, nikjer pa tovrstno delo ni posebej 

normirano. Gradišar (2015) pri tem dodaja, da zato na tem področju prihaja do 

ogromnih razlik, saj je delo s starši prepuščeno vsaki instituciji posebej. V spoznanjih 

raziskav slovenskih avtorjev (npr. Kobolt idr., 2015; Rapuš Pavel, 2016; Kranjčan in 

Grum, 2013) je pri tem izražena potreba po uvajanju novih, bolj prožnih, v družino 

usmerjenih oblik dela s starši ter uveljavljanje partnerskega sodelovanja z družino pri 

vzgoji otroka, ki je nameščen v oblike izvendružinske vzgoje. 

 

Cilj magistrskega dela je raziskati izkušnjo sodelovanja staršev z institucijo, izkušnjo 

sodelovanja vzgojiteljev s starši in prav tako pridobiti pogled mladostnika na 

sodelovanje. Pri tem se sprašujem, kako dano sodelovanje aktivira starše in vključuje 

tako potrebe otroka kot staršev in celotne družine, ter kako se dano sodelovanje 

kaže v spremembah pri mladostniku ter v celotnem družinskem kontekstu. V 

magistrski nalogi preverjam prisotnost značilnosti v družino usmerjenega pristopa, ki 

poudarja aktivno vključevanje staršev ter stremi k vzpostavitvi partnerskega odnosa 

med starši in institucijo. Omenjeni pristop temelji na sistemski paradigmi, načrtovanju 

intervencij ob upoštevanju potreb celotne družine ter se osredinja na strategije 

motiviranja staršev za sodelovanje (Simons idr., 2017). 
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I TEORETIČNI DEL 
 

Namestitev mladostnika v vzgojno ustanovo pogosto pomeni veliko spremembo v 

življenju mladostnika in njegove celotne družine. D. Gerič in M. Horvat (2000) v 

raziskavi ugotavljata, da večina mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne institucije, 

prihaja iz neurejenega in kaotičnega družinskega okolja. Ugotovitve kažejo, da je 

primarna družina tista, ki v večini primerov odločilno vpliva na pojav vedenjskih in 

čustvenih težav mladostnika. Avtorici poudarjata, da je zaradi tega sodelovanje in 

delo s celotno družino eno izmed najpomembnejših področij dela strokovnih delavcev 

po namestitvi otroka v vzgojno ustanovo.   

 

Večina mladostnikov v vzgojne zavode ne vstopi prostovoljno. Pri tem starši in 

mladostniki sodelovanje zaznavajo na drugače načine kot vzgojitelji v zavodih. Pa 

vendar je angažiranost staršev v vzgojni proces otroka tudi eden izmed 

najpomembnejših pogojev uspešnega izida namestitve mladostnika (Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014).  
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1 SPREMEMBE V DRUŽINSKIH VZORCIH 

 

Odraščanje mladih je poleg narave družinskih odnosov, omogočanja zaupanja, 

zdrave povezanosti in možnosti za razvoj avtonomije, temeljno sovplivano s splošnim 

družbenim okoljem oz. z značilnostmi družbenega trenutka, ki zaznamuje delovanje 

družin in ponotranjenje vrednot mladega človeka (Gomezel in Kobolt, 2012).  

 

Razumevanje družine in zasebnosti sta se spreminjali skozi čas in prostor, ter glede 

na družbo, v kateri sta se pojavljali. V tradicionalnem življenjskem poteku večine ljudi 

so se izmenjevale faze zgodnjega otroštva, izobraževanja, vstopa v odraslost in delo 

ter oblikovanja družine. Veljala so ustaljena pravila in standardi, ki so bili obvezujoči 

za celotno generacijo. Ta varnost in zanesljivost sta ljudem prinašali varno in stabilno 

načrtovanje prihodnosti ter predvidljive prehode med starostnimi obdobji (Kuhar in 

Ule, 2002).  

 

Avtorici (prav tam) dodajata, da se v zadnjih desetletjih srečujemo s tektonskimi 

premiki v življenjskih potekih in stilih posameznikov in posameznic, v prehodih in 

seveda tudi v institucijah, ki te prehode uravnavajo. Prehodi med življenjskimi obdobji 

so postali nepredvidljivi, pluralistični in posledično ljudem ne omogočajo varnosti in 

stabilnosti. T. Rener (1996) dodaja, da so se norme in tradicije, ki so veljale za 

generacijo staršev, pri mladih spremenile. 

 

V času naraščajočih vplivov, ki razkrajajo družinske vezi, te mladim ne omogočajo 

več ustreznih opor, zato so prisiljeni razvijati individualizirane poti za doseganje 

življenjskih ambicij (prav tam). Na pleča posameznikov se prenaša izjemno zahtevno 

psihosocialno integracijo v družbo, ki je bila doslej delno v rokah posredujočih 

institucij (družina, socialne mreže, delo). Mladi se osvobajajo od tradicionalno 

začrtanih družbenih oblik, odnosov in se pri tem srečujejo z izgubo tradicionalne 

gotovosti in zaupanja v vodilne družbene norme. Srečujejo se tudi z novimi vrstami 

družbenih odnosov med ljudmi, ki se oblikujejo v skladu z osebnimi interesi, hotenji in 

življenjskimi stili (Beck, 1998, v Ule, Rener, Čepljak in Tivadar, 2000). Elder (1995, v 

Kuhar in Ule, 2002) dodaja, da je način urejanja življenjske poti odvisen od 

potrošniškega trga, izobrazbenih in zaposlitvenih možnosti, medijev ter možnosti 

svobodne izbire posameznika. Življenjski potek s tem vse bolj postaja lastni projekt.  

 

Današnji mladi se od prejšnjih generacij razlikujejo po odgovornosti izbire, ki se 

dogaja v obdobju etične praznine, torej v družbi, ki je kompleksna in brez skupnih 

moralnih norm, pravil. Ne moremo govoriti o tem, da negotovosti niso poznale tudi 

pretekle generacije, gre za to, da so današnje generacije negotovost prenesle na vsa 

področja življenja (Bajzek, 2008).  
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Dinamične spremembe na vseh področjih življenja so posegle tudi v družino in 

spremenile njeno vlogo. Novi, enakopravnejši odnosi dajejo družini večje možnosti za 

sodelovanje in avtonomen razvoj članov družine, po drugi strani pa povzročajo 

negotovost in bremenijo starše in otroke (Vodopivec - Glonar, 1987).  

 

Kar danes starše in njihove otroke postavlja pred izzive, so drugačne poti 

materialnega, psihološkega in socialnega preživetja. Mladi niso več problem družbe, 

ampak živijo v mreži problemov družbe (Rener, 1996). Odnosi mladih s starši so 

veliko bolj demokratični, kar naredi mlade ranljive, pa je to, da jih petina izmed njih 

nima nobene referenčne osebe, poleg tega številni mladi ne dobijo ustrezne dote, da 

bi zmogli individualizirano pot uspešno udejanjati (Gomezel in Kobolt, 2012). 

 

Izidi prehodov mladih v odraslost so bolj ali manj prepuščeni iniciativi posameznika in 

podpori, ki jo posameznik dobi s strani najožjega socialnega okolja. Najbolj ranljivi so 

mladi, ki ne živijo v družinskem okolju, ampak v institucijah, in tisti, ki v družinah 

nimajo opore nobenega izmed staršev (Kobolt in Grcić, 2008). 
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1.2 Pomen procesa socializacije v družini 

 

Škoflek idr. (2004) navajajo, da je pri vzgoji otroka pomembna primarna socializacija, 

ki poteka v družini. G. Čačinovič Vogrinčič (1998, str. 19) proces socializacije 

izpostavi v interpretaciji družine, ki jo interpretira kot »prostor, kjer se človek mora 

naučiti živeti«. Družina otroku predstavlja prvi socialni sistem, ki s svojimi 

značilnostmi vpliva na njegovo osebnost.  

 

Številne osebnostne značilnosti se zastavijo v prvih letih življenja. Prav tako prve 

čustvene in socialne izkušnje izhajajo iz odnosov z najbližjimi osebami v družini. Od 

družine so odvisne prve posameznikove vrednostne ocene sebe kot samostojnega 

človeškega bitja. Izkušnje, pridobljene v družini, posameznika usmerjajo in določajo 

njegove motive še takrat, ko v bivanjskem smislu od nje ni več odvisen (Kompan 

Erzar, 2003). 

 

L. K. Kompan Erzar (2003, str. 25) izpostavi, da je družina najkompleksnejši in 

edinstveni prostor, v katerem psihična struktura človeka nastaja in jo definira kot 

»temeljno strukturo, v kateri in po kateri nastaja človekov jaz«. Razvoj zunaj družine 

je nemogoč, čeprav je družina nepopolna, nefunkcionalna ali patološka, saj je 

družina edinstveni prostor, kjer se razvija človeška psihična struktura. To, kar se je v 

družini dogajalo v posameznikovem otroštvu, je v njem trdno zasidrano zaradi tega, 

ker je bil takrat od družine tako močno odvisen.   

 

Cilj vzgoje je usposobiti človeka za samostojno življenje v družbi. Starši morajo 

otroku postaviti cilje, ki so usklajeni z njegovimi sposobnostmi. Če je razmerje med 

postavljanjem ciljev, nagrajevanjem in kaznovanjem neuravnoteženo in neskladno z 

otrokovimi sposobnostmi, obstaja velika možnost, da se pri otroku razvijejo težave v 

socialni integraciji (Škoflek idr., 2004).  

 

Težave v vedenju in čustvovanju mladih so dokaz, da starši otroka niso vzgojili v 

skladu z vrednotami in normami družbe. Starši so posledično v stiski, ker jih skrbi 

otrokova prihodnost, poleg tega pa niso sposobni učinkovitega vodenja svoji otrok 

(Čačinovič Vogrinčič, 2006).  

 

V nadaljevanju definiram pojem ranljivih družin in opišem tveganja za nastanek 

vedenjskih in čustvenih težav pri otrocih. 
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1.2 Tveganja za nastanek ranljivih družin 

 

V ranljivih družinah se pogosteje pojavlja nasilno, delinkventno vedenje, zlorabe, 

ločitve staršev, zlorabe drog, pretirano uživanje alkohola, težave na področju 

duševnega zdravja, nizek izobrazbeni standard, socialno-ekonomski problemi in 

socialna izključenost (Asen, 2007).  

 

Družine tovrstne stiske redko pravočasno zaznajo in odidejo po pomoč k 

strokovnjakom. Takrat se običajno pojavi nova težava, ker si strokovne službe 

družine, pri katerih so prisotni neprilagojeni vzorci, med seboj podajajo, pri čemer 

vsaka po svoje raziskuje vzrok nastanka teh težav (Sternad, 2012). Asen (2007) 

posledično ranljive družine poimenuje "družine več agencij". Pri tem dodaja, da 

tovrstne službe pogosto delujejo kontradiktorno in težave družine poglabljajo. Avtorja 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) izpostavita, da družine pomoč prejemajo več let, 

vendar se kljub temu težave v družini ne zmanjšajo. 

 

Tudi avtorja D. Bodden in Ghesquière (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) v 

raziskavi o funkcioniranju ranljivih družin ugotavljata, da je za ranljive družine 

značilna dolga zgodovina procesov podpore in pomoči ter namestitev otroka v sistem 

izvendružinske vzgoje. 

 

Kadar otrok živi v neugodnih življenjskih okoliščinah, to neugodno vpliva na potek 

njegovega psihofizičnega razvoja. Nekateri otroci lahko ob neugodnih dejavnikih v 

razvoju razvijejo vedenjske in čustvene težave, drugi pa se lahko kljub neugodnim 

vplivom normalno razvijajo (Mikša, 2015).  

 

Otrokovih težav v socialni integraciji ne moremo razložiti le s prisotnostjo ene variable 

z neugodnim predznakom v otrokovem življenju, ampak je razvoj otroka odvisen od 

celotnega življenjskega sistema in socialnih mrež, v katere je otrok vpet. Če je teža 

obremenitev, ki jih otrok doživlja, prevelika, bodo težave pri otroku prisotne. Eden 

izmed pristopov, ki gradi na teoriji sistemov in je pomemben razlagalni model za 

preprečevanje tovrstnih težav pri otrocih, je ekosocialni pristop. Ta sistem tvori 

otrok, njegova družina, druge socialne skupine, institucije in podsistemi, v katere je 

otrok vključen. Med vsemi ima velik pomen tudi osnovna šola, v kateri otrok preživi 

vsaj osem let (Mikuš Kos, 1999a). 
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Shema 1: Otrokov ekosistem 

(Mikuš Kos, 1999a) 

 

 

 
 

 

 

A. Kobolt (2002) navaja, da dejavnike tveganja za razvoj čustvenih in vedenjskih 

težavi pri otrocih iščemo v kombinaciji in interakciji naslednjih dejavnikov: 

 

 Neuspeli družinski odnosi, ki jih obkrožajo različni in dolgotrajni problemi. Za 

take družine v stroki uporabljamo izraz »večproblemske družine«. Bürger 

(1998b, v Kranjčan, 2006) dodaja, da k neuspelim družinskim odnosom 

pripomore pomanjkanje topline v odnosu do otroka, pogosti konflikti, 

prenašanje občutkov krivde na otroka, vzgojni slogi in postopki staršev, spolne 

zlorabe, maltretiranje otroka idr.  

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_August_B%C3%BCrger
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M. Tomori (1994) izpostavlja neustrezno vzgojo kot enega izmed rizičnih dejavnikov 

tveganja v razvoju otroka. Starši so do otrok lahko preveč zaščitniški, za kar se 

uporablja izraz »hiperprotektivnost v vzgoji«. Zaščitništvo staršev se najpogosteje 

odraža pri omejevanju samostojnosti in infantilnem vedenju otroka. Nekateri starši 

nad otrokom izvajajo neustrezen nadzor, čemur pripomore pomanjkanje skrbi za 

otroka. Nekateri starši pa so v odnosu do otroka neaktivni in z otrokom preživijo 

premalo skupnega časa. Kot zadnjo skupino staršev avtorica izpostavi starše, ki nad 

otroki izvajajo neprimerne pritiske, ki pa niso v skladu z otrokovim razvojnim nivojem 

in njegovimi željami in potrebami.   

 

 Socialnoekonomske razmere, med katere sodijo revščina, neugodno 

bivanjsko okolje, zdravstveni dejavniki (slabša prehrana, odpornost, več 

nezgod idr., brezposelnost staršev (negotovost, čustvena prizadetost, 

prizadeto dostojanstvo idr.), manj izobraževalnih spodbud in s tem manj 

možnosti (manj pomoči otroku za šolsko delo, manj spodbude, manj stika s 

kulturnim dogajanjem in športnimi aktivnostmi idr.) (Mikuš Kos, 1999b). 

 

A. Mikuš Kos (prav tam) navaja, da je revščina situacija, ki prizadene celotni 

družinski sistem. Otrokova revščina in prikrajšanost lahko vplivata na podobo o sebi. 

V svetu, kjer so vedno pomembnejše materialne dobrine, je možno, da otrok 

prevzame prevladujoče vrednote okolja in s tem sebe in svoje starše doživlja kot 

manj sposobne in uspešne. Pogosto so ljudje, ki živijo v prikrajšanosti, nesposobni 

poiskati in uporabiti pomoč.   

 

 Struktura družine, če imamo v mislih razdrte družine, reorganizirane družine, 

dopolnjene, istospolne družine, nepopolne družine idr. (Kranjčan, 2006).  

 

 Duševne motnje, kronične bolezni, invalidnost staršev. Te družinske 

motnje prinašajo neugodne učinke za otroke. Pogosto se pojavljajo v obliki 

socialne stigmatizacije, motenj v vzgoji, neprimerne skrbi za otroka itd. (prav 

tam). 

 

 Psihiatrične motnje, med katere spadajo odvisnosti od alkohola in drugih 

psihoaktivnih snovi, shizofrenija, afektivne motnje, bolezenska ljubosumnost. 

V skupino invalidnosti sodijo duševne motnje, huda motenost čutil, epilepsija, 

smrtno nevarne bolezni (prav tam).  

 

 Akutni življenjski dogodki, med katere uvrščamo smrt, novo rojstvo, odhod, 

prihod nove osebe v družino, ki spremeni model družinskega odnosa, osebne 

zastrašujoče izkušnje (dolgotrajne bolezni, poplave, potresi, kraje, nezgoda, 

invalidnost) (Bürger, 1998b, v Kranjčan, 2006). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Gottfried_August_B%C3%BCrger
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 Tveganost, ki izvira iz otroka, kot na primer otrokov temperament, 

nevrofiziološke komponente, sindrom hiperaktivnosti, izrazite težave na učnem 

področju, nepredvidljivost itd. To otrokom onemogoči uspešno napredovanje 

in integracijo v učni prostor in socialno okolje (Kobolt, 2002). Za otroka je 

pomemben tudi vpliv zavodske vzgoje, stigmatizacija, izguba spoštovanja 

zaradi svoje prikrajšanosti. Za te mladostnike in otroke je značilna tudi 

impulzivnost, slabše obvladovanje čustev, zvišan prag vzburjenja (Kranjčan, 

2006). 

 

 Dejavniki širšega okolja, med katere sodi narava otrokove interakcije s 

širšim družbenim okoljem (vrtec, šola, vrstniki, širša skupnost). Čim bolj so 

pogoji družbene participacije zahtevni in togi, bolj bo družba marginalizirala 

tiste, ki njenih zahtev in pričakovanj ne sprejmejo (Kobolt, 2002). Kranjčan 

(2006) temu dodaja neprimerno situacijo staršev (npr. istospolni par, vzgoja v 

komuni), izolirana družina (zaprt družinski sistem), priseljenska družina.  

 

Beneška deklaracija (1996, v Mikuš Kos, 1999a) med dejavnike tveganja uvršča še 

zanemarjanje in zlorabe otrok, vojno, migracije, kronična duševna in telesna obolenja 

v družini, kronične infekcije in druge kronično življenjsko nevarne bolezni.  

 

Pri nastanku čustvenih in vedenjskih težav otrok je treba upoštevati tudi individualne 

razlike v razvoju otrok. Te se kažejo predvsem v doseganju razvojnih mejnikov, 

socialni zrelosti, miselnih funkcijah (prav tam). Rutter (1985, v Mikuš Kos, 1999a) 

vlogo in pomen individualnih lastnosti otroka za potek procesa socializacije 

pojasnjuje prek: 

 

 Vpliva na druge: otrok s svojimi lastnostmi, odzivanjem na druge, interesi in 

sposobnostmi vpliva na ravnanje in vedenje ljudi, ki so v njegovem okolju zanj 

pomembni. Tudi izid šolske in družinske socializacije je odvisen od otrokovih 

individualnih lastnosti. Le-te pa so odvisne od otrokovih bioloških zasnov. 

Pomen otrokovih individualnih lastnosti za odnose z okoljem je odvisen od 

pričakovanj in zahtev okolja. Na primer, otrok s slabšimi intelektualnimi 

sposobnostmi v družini, ki nima visokih pričakovanj glede otrokove izobrazbe, 

bo imel zaradi nižje inteligentnosti manj težav s starši kot pa otrok z enakimi 

sposobnostmi v družini, ki od njega zahteva visoko stopnjo izobrazbe.  

 

 Razlik v izkušnjah: na kakovost  in količino otrokovih izkušenj vplivajo 

temperament, inteligenca, aktivnost in druge lastnosti. A. Mikuš Kos (1999a) 

dodaja, da bodo otroci v istem okolju pridobivali različne izkušnje. Eden izmed 

konkretnih primerov je izkušnja šolanja, kako se fizično, učno in socialno 

okolje odraža z različnimi izkušnjami pri otrocih.  
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 Učinkovitega okolja: razlike med stvarnim in učinkovitim okoljem najlažje 

opazimo pri otrocih s težjimi okvarami čutil (Rutter, 1985,v Mikuš Kos, 1999a).  

 

J. Rapuš Pavel in A. Kobolt (2008) izpostavljata šolo kot kraj, kjer se izrazijo 

posledice neugodnih in neurejenih razmer v družini. Stres v družinskem življenju 

mladim preprečuje razvoj ustreznih učnih in delovnih navad. Težave v otrokovem 

vedenju se v šoli kažejo na različne načine: učni uspeh nekaterih se poslabša, otroci 

ne razvijajo svojih prvotnih potencialov, imajo težave z navezovanjem odnosov z 

vrstniki in učitelji. 

 

 

Številni tuji in domači avtorji so raziskovali dejavnike tveganja za nastanek čustvenih 

in vedenjskih težav pri otrocih, nameščenih v različne oblike izvendružinske vzgoje. V 

nadaljevanju bom predstavila tiste, ki so najbolj pritegnili moje zanimanje.  

 

 V raziskavi na Nizozemskem, o kateri poročata avtorja Veringmeier in De Wit 

(1994, v Kobolt, 2002), so pri družinah otrok in mladostnikov v različnih oblikah 

družbene vzgoje (vrtci, dnevni centri, zavodi itd.) od 207 zajetih družin 

ugotovili, da ima 51 % staršev emocionalne težave, 42 % staršev psihiatrične, 

19 % vedenjske in 44 % staršev je obremenjenih s socialnimi problemi. V 

18 % družin so bile ugotovljene spolne in druge zlorabe otrok. Rezultati 

raziskave razkrivajo tudi, da ima 46 % družin problematične odnose med 

družinskimi člani in kar 78 % vseh zajetih otrok ima težave v šoli (prav tam). 

 

 J. Rapuš Pavel in A. Kobolt (2008) navajata izsledke raziskave slovenskih 

otrok, obravnavanih v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše v 

Ljubljani v letu 1990/1991, v kateri so zajeli vzorce 40 družin. 36 % otrok je 

izhajalo iz razvezanih družin, enak delež otrok je živelo samo z materjo. 

Izobrazba staršev je bila pretežno na ravni poklicne šole, pri čemer je bila 

izobrazba mater praviloma nižja od izobrazbe očetov. Stanovanjski pogoji in 

ekonomski položaj so bili v 45 % družin ocenjeni kot slabi. Pri 71 % družin je 

bilo ugotovljeno neprimerno družinsko vzdušje, med katerimi so prevladovali 

slabi partnerski odnosi, pretirana zahtevnost ali brezbrižnost do otroka in 

pogosto kaznovanje otrok. 50 % družin se je tudi spopadalo z alkoholno 

odvisnostjo staršev. V 30 % družin so bili otroci v zgodnjem obdobju 

odraščanja od staršev ločeni (v večini so bili oddani v oskrbo starim staršem), 

v 25 % so družine menjale okolje, v večini so se selile s podeželja v mesto. Pri 

75 % otrok je bil ugotovljen tudi sindrom minimalne disfunkcije.  
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Avtorici (prav tam) opozarjata, da je alkohol pereč problem posameznikov in družin v 

Sloveniji. Iz statističnega poročila o uporabnikih in po CSD v letu 2004 (Inštitut za 

varovanje zdravja, stanje 31. 4. 2004, po Sešek, 2004, v Rapuš Pavel in Kobolt, 

2008) povzemam podatek o številu uporabnikov CSD z vedenjskimi in osebnostnimi 

težavami, med njimi so uporabniki zaradi uživanja alkohola. Podatki raziskave 

kažejo, da je pri več kot polovici odraslih (54,7 %), obravnavanih na CSD zaradi 

vedenjskih in osebnostnih težav, prisoten alkoholizem.  

 

 Kranjčan (2002) v raziskavi o demografskih značilnostih mladostnikov, 

nameščenih v vzgojne zavode navaja, da so po ocenah strokovnih delavcev 

na centru za socialno delo težave staršev, ki so narekovale intervencijo za 

oddajo mladostnika v zavod, zastopane enakovredno. V 45 % primerov so bili 

mladostniki nameščeni zaradi materialnih problemov (revščina, stanovanjski 

problem, dolgovi), v 48,6 % zaradi pomanjkljive vzgojne skrbi enega izmed 

staršev in v 45 % zaradi splošnih življenjskih problemov (iskanje zaposlitve, 

šibka socialna mreža, prosti čas idr.). Avtor dodaja, da starši za dobro oskrbo 

in vzgojo otrok potrebujejo denar, primeren prostor za bivanje, kognitivne 

kompetence, zdravje, družbeno spoštovanje, možnost za oddih.    

 

 

Tabela 1: Težave staršev, ki so po ocenah strokovnih delavcev CSD narekovale 

intervencijo za oddajo mladostnikov v vzgojni zavod (oblikovano glede na raziskavo) 

(Kranjčan, 2006) 

 

SPLOŠNI ŽIVLJENJSI 
PROBLEMI ( ISKANJE 

ZAPOSLITVE,  ŠIBKA SOCIALNA 
MREŽA,  PROSTI ČAS IDR. )

POMANJKLJIVA VZGOJNA 
SKRB ENEGA IZMED STARŠEV

MATERIALNI PROBLEMI

45%

48,60%

48,90%

TEŽAVE STARŠEV,  KI SO NAREKOVALE 
INTERVENCIJE
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Bürger (1998a, v Kranjčan 2006) navaja, da je glede na rezultate empiričnih raziskav 

verjetnost, da je posameznikov vstop v zavodsko vzgojo povezan s socialno 

prikrajšanim slojem družine. Starši otrok, nameščenih v zavode, imajo nižjo formalno 

izobrazbo, so zaposleni v poklicih na nižjih položajih, ali pa so brez zaposlitve. 

Dostikrat so tudi prejemniki socialne pomoči. Težave v ranljivih družinah se ne 

pojavljajo neodvisno, temveč se poglabljajo in krepijo. 

 

Otrok, ki prihaja iz problematičnega okolja, kjer nima varovalnih dejavnikov, med 

katere najpogosteje uvrščamo dobre odnose v družini, podporo družine, uspešnost v 

šoli, vključevanje v prostočasne aktivnosti, bo najverjetneje razvil čustvene in 

vedenjske težave. Kadar čustvene in vedenjske težave zavirajo njegov razvoj in jih 

sam ali s pomočjo strokovnega delavca ne more premagati, nastopijo državni 

mehanizmi, ki ocenijo, ali je potreben otrokov odhod v izvendružinsko vzgojo (Mikša, 

2015).  

 

V slovenskem prostoru poznamo različne oblike izvendružinske oskrbe, in sicer 

vzgojne ustanove, med katere spadajo vzgojni zavodi, stanovanjske skupine, 

mladinski domovi in prevzgojni dom. V nadaljevanju opišem vlogo vzgojnih ustanov 

in na kratko opišem oblike izvendružinske oskrbe.  
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2 VZGOJNE USTANOVE 

 

Vzgojne ustanove v Sloveniji ustanavlja država. Namenjene so »otrokom in 

mladostnikom s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki niso deležni ustreznega 

varstva in oskrbe za obravnavo tovrstnih težav« (Škoflek idr., 2004, str. 4). Vzgojo v 

zavodu v RS izvajajo mladinski domovi, stanovanjske skupine, zavodi za vzgojo in 

izobraževanje, produkcijska šola in prevzgojni dom. V zakonodaji so ustanove 

opredeljene kot zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 

potrebami ter za otroke s čustvenimi in vedenjskimi težavami (Škoflek idr., 2004). 

 

Vloga vzgojnih ustanov je vzgojna, kompenzacijska, korektivna in preventivna. 

Ustanove s šolskimi programi in programi poklicnega izobraževanja pripravljajo 

mlade na samostojnost in kasnejšo emancipacijo (Skalar, 1995). Skupno vsem 

vzgojnim ustanovam je nega, oskrba, vzgoja in skrb za izobraževanje otrok in 

mladostnikov (prav tam).  

 

Ustanova deluje na podlagi splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev, pri čemer je po 

vzgojnem programu (Skalar, 1995) najpomembnejša vključitev otrok in mladostnikov 

s čustvenimi in vedenjskimi težavami v običajno življenje ter emancipacija mladih. Pri 

tem zaposleni sledijo naslednjim ciljem (prav tam): 

 

 

 vzgojno-izobraževalni cilji (od vzgojno-izobraževalnih ciljev v šolstvu se 

razlikujejo v didaktično-metodičnem pogledu), 

 socialno varstveni in zdravstveni cilji (skrb za fizično varnost, osebno 

integriteto varovancev, učenje, psihofizični razvoj itd.), 

 kompenzacijski cilji (vzgojna ustanova učne, delovne, socialne, čustvene idr. 

primanjkljaje nadomesti z zdravstvenimi, socialnimi spretnostmi idr.), 

 korektivni cilji (osebnostne, vedenjske in funkcionalne motnje, ki jih blažijo s 

psihoterapevtskimi, socialno pedagoškimi in pedagoškimi prijemi), 

 cilji preventive novih vzgojnih težav (pomen sodelovanja z družino in 

strokovna obravnava družine s strani drugih služb), 

 osebnostno-socialni integracijski cilji (kulturno, športno, humanitarno idr. 

udejstvovanje mladostnikov).  

 

Poleg ciljev imajo vzgojne ustanove zastavljene tudi naloge in načela. Ti izhajajo iz 

ustreznih zakonov, aktov in standardov, ki urejajo njihovo delovanje. Prav tako so 

prilagojene vzgojnim potrebam varovancev, njihovih pravic, ciljev delovanja ustanove 

in pomena ustanove za širše okolje in družbo (Škoflek idr., 2004).  
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Naloge vzgojnih ustanov so naslednje (Šoln Vrbic, Jakič Brezočnik in Švalj, 2016):  

 

 navajanje na kulturo bivanja, 

 kompenzacijske naloge (čustvene in socialne izkušnje, osvojitev manjkajočega 

znanja), 

 vzdrževanje varovančevih stikov zunaj ustanove, 

 kognitivni razvoj, 

 naloge širšega vzgojnega, kulturnega pomena, 

 osebnostno integrativne naloge (neustrezne navade, osebnostne značilnosti, 

ki jih je treba spremeniti v življenjsko sprejemljive in koristne). 

 

 

Načela vzgojni ustanov (prav tam): 

 

 timskega dela, 

 individualizacije in diferenciacije,  

 pozitivne vzgojne usmerjenosti,  

 aktivne vloge in soodgovornosti varovanca v procesu lastnega razvoja, 

 sodelovanja z družino, 

 normalizacije, inkluzije, integracije,  

 koedukacije,  

 organiziranosti skupine po družinskem modelu,  

 samoregulacije, 

 integriranosti v socialno okolje,  

 dislociranosti od matičnega zavoda, 

 kompenzacije razvojnih primanjkljajev,  

 kontinuiranega vzgojno-izobraževalnega procesa.   

 

Glede na starost nameščene populacije in vrsto ter stopnjo čustvenih in vedenjskih 

motenj so med vzgojnimi ustanovami razlike v organizaciji življenja in dela. Temelj 

podobnosti med vzgojnimi institucijami je individualizacija, ki predstavlja osnovno 

načelo pri obravnavi vseh otrok in mladostnikov (Škoflek idr., 2004).  

 

Novejše organizacijske oblike dela, kot so SS, mladinska stanovanja, strokovne 

družine itd., skušajo preseči klasično tretmajsko paradigmo. V ospredje stopa 

vodenje mladostnika v smeri sprejemanja odgovornosti za lastno življenje. 

Socializacija naj bi povečevala mladostnikovo kompetentnost pri izbiri življenjskih 

možnosti, življenjskega stila in ga obdržala v t. i. glavnem toku družbe (prav tam). 
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Vzgojne ustanove v Sloveniji se razlikujejo glede na (prav tam): 

 

 Starost populacije (nekatere so namenjene le šoloobveznim otrokom, nekatere 

tistim, po opravljeni šoloobvezni dejavnosti, nekatere pa sprejemajo oboje), 

 spol, 

 organiziranost izobraževanja (nekatere imajo interno izobraževanje, pri 

nekaterih pa se mladostniki izobražujejo v zunanjih šolah), 

 organiziranost življenja (nekatere imajo vzgojne skupine, nekatere 

stanovanjske skupine idr.), 

 to, kdo namešča otroke oz. mladostnike (v nekatere namešča le CSD, v 

nekatere sodišča, v nekatere CSD in sodišče, v Prevzgojni dom nameščajo le 

sodišča). 

 

2.1 Vzgojni zavodi 

 

Vzgojni zavodi sprejemajo otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Le Vzgojni zavod Planina sprejema tudi otroke in mladostnike z blažjo 

motnjo duševnega razvoja. V primeru, da v vzgojni zavod napoti otroke CSD, gre za 

vzgojno-varstveni in preprečevalni ukrep. V primeru, da ga v zavod namesti 

mladinsko sodišče, gre za sodni vzgojni ukrep oddaje v vzgojni zavod. Zavodi za 

šoloobvezne sprejemajo otroke od 7. leta starosti. V zavodu lahko ostanejo do 

dopolnjenega 17. leta. Zavodi za adolescente sprejemajo mladostnike od 14. leta do 

18. leta starosti. Mladostniki lahko v zavodu ostanejo do dopolnjenega 21. leta. V 

slovenskem prostoru imamo pet zavodov za osnovnošolsko populacijo in tri za 

srednješolsko oz. pošolsko (Skalar, 1995).  

 

Vzgojni zavodi so namenjeni celostni kompenzaciji tistega, česar otroci v svojem 

razvoju niso dobili. Gre predvsem za občutljivo polje dela, kjer se srečujeta čustvena 

in racionalna kategorija. To pripelje do obilo nasprotij, pri čustveni kategoriji 

predvsem bližino, zaupanje, varnost idr., pri racionalni pa razumevanje težav, socialni 

sistem idr. (Kranjčan in Šoln Vrbinc, 2015).  

 

Weezel in Waaldijk (2002, v Kranjčan in Šoln Vrbinc, 2015) navajata omenjene 

dvojnosti:  

 

 skupno življenje določenega števila ljudi, ki se med seboj niso izbrali, 

 odsotnost od doma, 

 organizirana, umetna sredina,  

 oddaljenost od soseske, 

 dvojnost v vlogah zaposlenih in otrok; polarnost med družbeno izključitvijo 

posameznikov in nudenja topline.   
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Kranjčan (2006) izpostavlja, da namestitev mladostnikov v vzgojni zavod pogosto ni 

prostovoljna. Gre za svojevrstno prisilo, ki v mladostnikih vzbuja občutke družbene 

nezaželenosti in nesposobnosti. Nameščanje v vzgojni zavod je tako zadnja rešitev, 

kadar je ukrep zaradi neugodnih posledic za otroka neizbežen.  

 

 

2.2 Stanovanjske skupine 

 

Spoznanje, ki se je skozi desetletja utrdilo v praksi, je, da je vzgojni zavod zastarela 

ustanova, ki ni niti učinkovita niti za človeka dostojna. V tem kontekstu je 

stanovanjska skupina kot oblika skrbi za mladostnike z vedenjsko in čustveno 

problematiko postala ena izmed alternativ vzgojnemu zavodu in kot dopolnilo 

zavodski vzgoji. Od zavoda jo ločijo družinskost, manjše število ljudi in lažja 

upravljivost. Prav tako se delo in šola izvajata zunaj stanovanjske skupine, v zavodu 

pa sta del bivanja v ustanovi. Kot značilnost stanovanjske skupine v primerjavi z 

zavodom, je tudi individualen pristop. Predstavlja prehod iz totalne ustanove v 

vsakdanjik (Flaker, 1992).  

 

Skalar (1995) stanovanjsko skupino opredeli kot skupino otrok ali mladostnikov, ki 

živijo v skupnosti, podobni družini in so nameščenih v stanovanju ali stanovanjski 

hiši. Namenjena je otrokom ali mladostnikom, ki so izključeni iz družine ali nimajo 

ustrezne podpore in zaščite staršev. V skupinah se izvaja celotna nega, oskrba, 

vzgoja in izobraževanje.  

 

Kiehn (1997) dodaja, da stanovanjska skupina omogoča razgiban življenjski prostor 

in je prilagodljiva za povezovanje in vključevanje v širše družbeno okolje. Mladim 

omogoča normalne življenjske razmere in spodbuja posameznikovo samostojnost. V 

stanovanjskih skupinah so odnosi med otroki ali mladostniki in strokovnimi delavci 

manj institucionalno obremenjeni, kar prispeva tudi k bolj pristnim in kakovostnejšim 

odnosom.  

 

Med najpomembnejše pedagoške značilnosti stanovanjskih skupin sodi prostovoljni 

pristop in lasten interes živeti v skupini, soustvarjanje pedagoškega dela z 

mladostnikom (Kiehn, 1997). Prostovoljnost mladostnika je pri tem odvisna od števila 

alternativ, ki jih ima na voljo. V primeru mladostnika, ki nima nobene izbire, razen 

stanovanjske skupine, težko govorimo o prostovoljnosti. Flaker (1992) k 

prostovoljnemu pristopu dodaja naslednje kriterije za vstop v stanovanjsko skupino: 

starost, vključenost v šolanje ali druge oblike dela, sposobnost vključevanja v 

življenje skupine (kuhanje, priprava zajtrka idr.), samostojnega funkcioniranja, zdravje 

(ni epileptičnih napadov ali hujše agresivnosti) itd.   
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2.3 Mladinski domovi in prevzgojni zavodi 

 

 

 Mladinski domovi sprejemajo otroke in mladostnike, ki so ostali brez varstva 

ali vzgoje v matični družini. So vzgojno ogroženi in težavni, pestijo jih čustvene 

in vedenjske motnje ter učne težave. Namen njihovega bivanja v mladinskem 

domu je zagotovitev varnega in zdravega osebnega razvoja. Cilj je uspešen 

zaključek osnovnošolskega ali srednješolskega izobraževanja. Mladostnikom, 

ki se po odpustu ne morejo vrniti k matični družini, pri poti do samostojnosti 

pomagajo vzgojitelji ter pristojni CSD (Šoln Vrbic idr. 2016).   

 

 V prevzgojnih zavodih so nameščeni mladostniki obeh spolov po sklepu 

mladinskega sodišča. Vanj so napoteni mladostniki od 14. do 21. leta in v 

njem ostanejo do 23. leta (Skalar, 1995).   

 

V nadaljevanju opišem značilnosti vstopa mladostnikov v vzgojne ustanove in 

navedem najpogostejše razloge, ki temu prispevajo. Nato odprem temo vloge 

vzgojiteljev v vzgojnih ustanovah in opišem značilnosti ter potek sodelovanja med 

vzgojitelji in starši nameščenih mladostnikov, kar je tudi osrednja tema magistrske 

naloge.  
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3 VSTOP MLADOSTNIKOV V VZGOJNO USTANOVO 

 

Namestitev mladostnika ali otroka zunaj družine pomeni hud vrez v življenje 

posameznika in celotne družine. V večini primerov namestitev ni posameznikova 

prostovoljna izbira. Gre za svojevrstno prisilo, ki otroku ali mladostniku sporoča, da je 

nesposoben ali družbeno nezaželen (Kranjčan, 2006). Kiehn (1997) dodaja, da 

namestitev mladostnika v oblike institucionalne vzgoje ni nekaj pozitivnega, saj se 

posameznik ob namestitvi počuti družbeno nezaželenega in nesposobnega.  

 

V posameznih primerih pa namestitev predstavlja edino možnost, da se mlademu 

človeku zagotovi primerno varstvo, vzgoja, oskrba in svoboda, ki jo zahteva njegov 

čustveni in socialni razvoj (Burger, 1998, v Kranjčan, 2002). Škoflek idr. (2004, str. 

21) navajajo, da »usmeritev otroka oz. mladostnika v vzgojni program postane 

aktualna, ko se negativni učinki primarne socializacije zaradi neustreznega 

vzgojnega stila staršev, odrazijo v vedenju otrok«.   

 

Namen oddaje v vzgojno ustanovo je začasna odstranitev motečega vedenja iz 

naravnega okolja. Ustanova mora v novem okolju zagotoviti varstvo, nadzor in vzgojo 

(Gerič in Horvat, 2000).  

 

Ukrep o oddaji otroka v ustanovo lahko izrečeta pristojni CSD ali sodišče. V prvem 

primeru gre za vzgojno-varstveni ali preprečevalni ukrep, v drugem pa za sodni ukrep 

oddaje mladostnika v vzgojni zavod (Skalar, 1994). 

 

CSD ukrep izreka na podlagi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (v 

nadaljevanju ZZZDR). Zakon določa, »da center za socialno delo sme odvzeti otroka 

staršem in ga dati v vzgojo in varstvo drugi osebi ali zavodu, če so starši zanemarili 

otrokovo vzgojo in varstvo ali če je to iz drugih pomembnih razlogov v otrokovo 

korist«. (ZZZDR, 2004, 120. člen,1. točka). 

 

Prav tako so prek CSD mladostniki nameščeni v stanovanjsko skupino. Kadar v 

stanovanjske skupine otroke in mladostnike namestijo matični vzgojni zavodi, je to 

dopolnilna oblika zavodske vzgoje, ki naj bi prispevala k mehkemu prehodu iz 

zaprtega in strukturiranega zavodskega okolja v samostojno življenje. Zavodi se za 

premestitev odločijo v primerih, kadar mladostniki izpolnjujejo pogoje za bolj 

samostojno življenje (Skalar, 1994). 

 

Kranjčan (2002) navaja, da imajo na doživljanje mladostnika ob namestitvi 

pomemben vpliv njegova starost, posebne obremenilne okoliščine v družini, odnosi 

med družinskimi člani in ocena možnosti in tveganj v okolju mladostnika. Večina 

avtorjev vzroke za vstop mladostnikov v oblike institucionalne vzgoje deli na: 
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 socialnoekonomske razmere v družini, 

 odnosi v družini, 

 šola,  

 osebnostne lastnosti in  

 vpliv vrstnikov.  

  

 

Kranjčan (2002) v raziskavi, kjer so preverjali razloge, ki vplivajo na odločitev CSD ali 

sodišča glede namestitve mladostnika v institucionalno vzgojo, navaja, da na oddajo 

mladostnika vpliva:  

 

 dejstvo, da so izčrpane že vse druge možnosti (vse ambulantne oblike, oblike 

znotraj socialne mreže, v domačem okolju idr.), 

 neugodne družinske razmere (dom mladostniku ne ponuja možnosti za 

uspešen razvoj, manj spodbudno okolje, neprimeren vzgojni stil staršev, 

vzgojna nemoč, psihično, fizično in čustveno nasilje idr.), 

 primernost zavoda (primerna stalnost okolja, v katerem se otrok šola, ima na 

voljo ustrezne obravnave, osebe), vpogled v že ponujene pomoči, dobra 

praksa (prijazen odnos, odprta komunikacija), 

 vedenjska težavnost mladostnika, vrsta otrokovih osebnostnih in vedenjskih 

težav, odklonske oblike vedenja, osebnostne značilnosti, zloraba drog, 

kazniva dejanja, 

 omogočanje zdravega, normalnega razvoja, 

 šolska neuspešnost, neupravičeno izostajanje, odklonilen odnos do učiteljev, 

neupoštevanje šolskih pravil in norm, 

 na podlagi mnenja kliničnega psihologa ali izvida, mnenja komisije za 

razvrščanje, predhodne informacije pri pedopsihiatru. 

 

Kranjčan (2002) v raziskavi o demografskih značilnostih mladostnikov, nameščenih v 

vzgojne zavode navaja, da v 47,7 % prihaja do situacije, v kateri si mladostniki 

namestitve v obliko institucionalne vzgoje ne želijo, v 11,8 % pa se zgodi, da 

namestitev v vzgojni zavod zahtevajo starši. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je 

tretjina (32 %) mladostnikov že zamenjala vzgojni zavod ali drugo obliko 

izvendružinske oskrbe. Avtor dodaja, da so pri otrocih in mladostnikih, ki so večkrat 

zamenjali vzgojno institucijo, dodatno ogrožene osebnostne značilnosti, kot so: 

obvladovanje okolja, stopnja iniciative, optimizma idr. Ti otroci in mladostniki so 

igrača vzgojnih institucij, saj praviloma nimajo pravice soodločati o svoji usodi 

prehajanja iz ustanove v ustanovo.  
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Mladostnikom, ki vstopijo v vzgojno ustanovo, je skupno to, da nimajo možnosti 

bivanja v matični družini, so socialno, čustveno in vzgojno ogroženi, imajo vedenjske 

in čustvene težave in povprečne intelektualne sposobnosti. Gre za mlade, ki trpijo 

zaradi občutka manjvrednosti, prenizke samopodobe in jim manjka osebna identiteta. 

Motnja funkcije jaza se izraža z agresivnim vedenjem in nizko stopnjo frustracije 

(Kiehn, 1997).  

 

Življenje v institucionalni ustanovi pomeni odtujitev od staršev in matične družine. 

Stanovalci so praviloma osebe, katerih samostojnost je prizadeta in so v svojem 

življenju odvisni od pomoči drugih v večji meri kot drugi ljudje. Temu pritrjuje tudi 

dejstvo, da iz ustanove stanovalci pogosto ne gredo domov, temveč si življenje 

uredijo samostojno: »Po odpustu ni pravilo, da bodo šli otroci domov, eno dekle je šlo 

k fantu, eno dekle je šlo v podnajemniško stanovanje. Na splošno pa se, če se 

razmere ne spremenijo v domači družini, ne spodbuja, da bi šli otroci po odpustu 

nazaj.« (Flaker, 1992, str. 56) 

 

 

4 VLOGA VZGOJITELJEV V VZGOJNIH USTANOVAH 

 

Delo vzgojiteljev v oblikah institucionalne vzgoje je nepredvidljivo in dinamično. 

Nameščenim mladostnikom pogosto predstavljajo edine referenčne osebe, s katerimi 

lahko vzpostavijo zaupen odnos (Post, 1997, v Kranjčan in Grum, 2013).  

 

Vzgojitelji v vzgojnih ustanovah so komunikativni, dosledni, senzibilni, kreativni, 

samokritični, pravični, mobilni, dobro organizirani idr. Imajo razvito sposobnost 

empatije in konstruktivnega reševanja konfliktov. Znati morajo prisluhniti 

posamezniku in imeti pravičen, ter enakopraven odnos do varovancev. Po drugi 

strani morajo vzgojitelji postavljati jasna pravila in meje ter ukrepati ob hujših kršitvah 

(Kiehn, 1997). Skalar (1995) meni, da je vzgojni rezultat odvisen od vzgojiteljeve 

moralne drže, njegove doslednosti in zavzetosti.  

 

Za opravljanje strokovnega dela v vzgojnih ustanovah imajo vzgojitelji terapevtsko 

usmerjeno strokovno znanje, skupinske sposobnosti, optimizem in sposobnost 

doslednega vzgojnega delovanja. Imeti pa morajo tudi znanje uporabe teorije v 

praksi in načrtovanje dejavnosti za določeno starost mladostnikov (Kiehn, 1997).   
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Od vzgojiteljev se poleg ustrezne izobrazbe zahteva tudi določeno stopnjo osebne 

zrelosti. Znati morajo sprejeti tudi dejstvo, da so pri svojem delu z otrokom oz. 

mladostnikom le spremljevalci, z namenom, da se njegov oskrbovanec lahko izkaže s 

svojo samostojnostjo. Vzgojitelj mora biti osebno zrel, znati mora navezovati odnose, 

imeti visoko stopnjo fleksibilnosti in refleksije. Pomembno je, da te obremenitve ne 

razume kot grožnje, temveč da se lahko z njimi spopada. Vzgojitelj mora biti pri tem 

dovolj trdna osebnost, da zna te obremenitve prenesti in selekcionirati svojo 

vpletenost. Upošteva in spoštuje osebnost in stopnjo razvoja posameznika. 

Mladostnike spodbuja, da bi sami zaznavali svoje potrebe, pravice in interese (prav 

tam).  

 

Flaker (1992, str. 45) navaja, da so strokovni delavci v raziskavi stanovanjskih skupin 

v Sloveniji najpogosteje svojo vlogo definirali kot nekoga, ki svojim varovancem nudi 

podporo in spodbuja njihove pozitivne lastnosti. Druga dimenzija dela vzgojitelja se je 

kazala v identifikaciji: »Svojo vlogo vidim predvsem kompleksno, v smislu zaupnika, 

tolažnika. Čeprav ženska in moška vloga pri hišnih opravilih nista tipično razdeljeni, 

igram tudi vlogo očeta v smislu vzora, identifikacije, avtoritete, ki jo fantje potrebujejo 

in tudi nekako pričakujejo. Flaker (1992) povzema, da vlogo vzgojitelja najlažje 

označimo s podobo mentorja. To je oseba, ki stanovalcem nudi pomoč, podporo, jim 

je vzor, in je oseba, na katero se lahko stanovalci navežejo.  

 

V ospredju dela vzgojiteljev pa niso le mladostniki, temveč tudi skrb za povezovanje 

in vzdrževanje aktivne vloge staršev, CSD in drugih, mladostniku pomembnih oseb 

(Post, 1997, v Kranjčan in Grum, 2013). D. Gerič in M. Horvat (2000) menita, da ima 

pri tem velik pomen primarna družina, ki značilno vpliva na pojav otrokovih 

vedenjskih in čustvenih težav ter konfliktov z zunanjim okoljem. A. Kukovič in N. 

Kukovič (2016) poudarjata, da je pomen sodelovanja vzgojnih ustanov in CSD s 

primarno družino velik, saj ostajajo starši in družina tisti, kamor se bo otrok po 

odpustu iz institucionalne vzgoje običajno vrnil.  
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5 SODELOVANJE VZGOJNE USTANOVE Z DRUŽINO 

 

D. Gerič in M. Horvat (2000) navajata, da je sodelovanje s starši eno izmed težjih 

področij dela, zagotovo pa eno izmed najbolj občutljivih. Starši imajo veliko zaupanja 

v ljudi, ki jim prepustijo svojega otroka, obenem pa imajo tudi velika pričakovanja. 

Otrok prihaja v zavod in se po odpustu v matično družino večinoma tudi vrne. Zato je 

obravnavanje otrok, ne da bi pri tem obravnavali celotno družino, samo polovično. 

Natančno poznavanje družinske situacije nam bolje omogoča razumevanje 

otrokovega vedenja, obenem so starši pomemben vir za lažjo diagnozo.   

 

Institucionalna vzgoja po svetu si že dolgo ne domišlja več, da lahko otroka družini 

odvzame in ga v instituciji »prevzgoji«. Ta drža preteklosti se je izkazala za napačno 

in je stroko spodbudila v iskanje tesnega in enakopravnega sodelovanja z družinami 

(Kobolt, 2002).  

 

Po končani namestiti se mladostniki večinoma vrnejo družinam, od katerih pa je 

odvisno, kakšna bo njihova nadaljnja življenjska pot (Skalar, 1995). Starši lahko v 

času namestitve vzgojiteljevo delo podpirajo ali izničujejo in ovirajo. Nerazrešeni 

konflikti s starši so lahko za otroka pomemben vir frustracij, depresivnih stanj, begov 

iz zavoda, vedenjskih težav, kar je dovolj razlogov, ki upravičijo potrebo po 

intenzivnem delu s starši. Starši so konec koncev slab, a edini dom otrok (Gerič in 

Horvat, 2000). 

 

Cilj sodelovanja z družino je ustvariti pogoje, ki bodo omogočali, da se bo 

mladostnik lahko po odpustu vrnil v boljše in varno okolje. Za dosego tega cilja je 

zelo pomembno, da vzgojitelj družino dobro pozna (Kukovič in Kukovič, 2016). G. 

Čačinovič Vogrinčič (2006) kot cilj dela z družinami navaja odkrivanje boljših pogojev 

za življenje posameznika v družini in zunaj nje, podpora družini, tako da jo lahko 

ohranimo in preoblikujemo. 

 

Skalar (1995) meni, da je treba za uspešno sodelovanje vzpostaviti partnerski 

odnos s starši in strokovnjaki v institucijah. Škoflek idr. (2004) navajajo, da 

morata družina in ustanova uskladiti medsebojna pričakovanja, odgovornosti, oblike 

sodelovanja in določiti cilje glede na čas izvajanja.  

 

Tudi Dale (1996) kot pogoj za uspešno sodelovanje izpostavlja partnerski odnos 

med družino in strokovnimi delavci. Ta je odvisen od tega, kako strokovni delavec 

vidi svojo vlogo pri delu z družino, kakšen odnos si želi vzpostaviti, in od reakcij 

družine. Avtor (prav tam) predlaga nekaj ciljev, ki jim sledimo pri gradnji uspešnega 

partnerskega odnosa:  
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 prisotnost vseh članov družine na srečanjih, 

 srečanja v sproščenem, neformalnem okolju,  

 strokovnjak se mora izogibati vsiljevanju profesionalnih ciljev, 

 člane družine seznanimo z informacijami in nasveti o tem, kakšne oblike 

pomoči so jim na voljo – to družini omogoča soodgovornost v procesu pomoči, 

 ugotoviti je treba, kakšna so pričakovanja družine, kakšne so njene skrbi, 

potrebe in strahovi,  

 ključen cilj, ki vpliva na kakovost obravnave, je pogajanje in doseganje ciljev. 

Pomembo je, da s člani družine zavzamemo vlogo konstruktivnega iskalca 

rešitev, 

 članom družine je treba omogočiti, da v času vzpostavljanja odnosa pridobijo 

občutek kontrole nad procesom sodelovanja, kar je bistvo partnerskega 

odnosa. 

 

Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci zavoda je izjemno pomembno za 

doseganje sprememb in optimalnega razvoja otrok, mladostnikov in njihovih družin. 

Vsak družinski član v proces pomoči vstopa s svojo zgodbo in pričakovanji. Pri tem je 

pomembno, da so vsi slišani in upoštevani (Kukovič in Kukovič, 2016).  

 

Jenson J. M. in Whittaker, J. K. (1987, v Kobolt 2002) menita, da je treba starše 

vključiti v vse faze zavodske vzgoje. Stik z družino je treba vzpostaviti že pred 

namestitvijo in družino seznaniti s tem, da namestitev v zavodu ne pomeni 

prenehanja njihove starševske vloge, pač pa je priložnost za novo socialno učenje 

udeleženih.  

 

Avtorja Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) pri tem poudarjata, da čeprav ima družina 

gotovo svoj delež pri nastanku težav, je smiselno, da strokovni delavci proučijo, kako 

lahko prispeva k rešitvi problema. To jim omogoča tudi kakovostnejše sodelovanje, 

ter pogled na družino iz drugega zornega kota. Družina mladostnika pozna veliko 

bolje kot kateri koli strokovni delavec. Ima predstave o tem, kaj je bolje storiti in kaj 

ne, poleg tega pa družinski člani govorijo skupen jezik.  

 

Kiehn (1997) meni, da mora biti ob namestitvi mladostnikov v vzgojno ustanovo 

sodelovanje s starši samoumevno in intenzivno. Pri tem je pomembno upoštevanje 

sistemskega pristopa, kjer strokovni delavci poleg mladostnika pri pomoči upoštevajo 

tudi družino in njegovo širše socialno okolje. Vzgojitelji morajo pri svojem vzgojnem 

načrtovanju upoštevati enotnost otroka in celotne družine. Pomoč mladim v obliki 

socialnopedagoške pomoči je brez sodelovanja s starši nezadostno. Sodelovanje s 

starši mora biti samoumevno, predvsem pri mladostnikih, ki se imajo namen po 

odpustu iz skupine vrniti domov. 
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Pomen sodelovanja z družino izpostavljata tudi D. Gerič in M. Horvat (2000), ki 

navajata, da sodelovanje med starši in institucijo vpliva na uspeh vzgoje oz. 

prevzgoje otroka ali mladostnika. Prav tako menita, da je sodelovanje s starši 

najintenzivnejše v času namestitve mladostnika ali po odpustu. 

 

O vplivu sodelovanja staršev in institucije na uspeh vzgoje mladostnikov poročajo 

tudi avtorji Geurts, Noom in Knorth (2011). Navajajo, da je na Nizozemskem za 

namestitev otrok in mladostnikov v institucionalno vzgojo v približno 70 % primerov 

razlog neustrezno starševstvo v smislu skrbi in varstva otrok. S tem namenom so na 

Nizozemskem ustanovljene organizacije, ki skrbijo za varstvo otrok in spodbujajo 

sodelovanje staršev z institucijo, v katero je mladostnik nameščen. Eden izmed 

pristopov, ki se pri delu z mladostniki usmerja v družino, je CYC (»Child and Youth 

Care in Context«).  

 

Temelji na ideji, da je pomembno, da starši, kljub temu da je otrok nameščen v 

institucionalno vzgojo, prevzemajo odgovornost za vzgojo otroka tudi v tem obdobju. 

Pri tem je slišano in upoštevano njihovo mnenje pri oskrbi in vzgoji otroka. Raziskave 

kažejo (prav tam), da je med mladostniki, katerih starši so pri obravnavi intenzivno 

sodelovali, 58 % otrok spremenilo vedenje tako, da so okrepili pozitivne oblike 

vedenja, v primerih, ko starši niso sodelovali, pa le 32 % otrok. Avtorji zaključujejo, da 

lahko vključenost družine v obravnavo pozitivno vpliva na mladostnikov napredek in 

spremembo vedenja in na njegovo vključenost v širše okolje (prav tam). 

 

Raziskave nemške izvendružinske vzgoje (Cohen,1993 v Kobolt, 2002) kažejo na to, 

da so vzgojitelji v zavodih načeloma pripravljeni na intenzivnejše sodelovanje z 

družino, kar pa jim v praksi onemogoča pomanjkanje strokovne usposobljenosti. Da 

se bodo vzgojitelji v ustanovah čutili dovolj strokovno podkovane za hkratno delo z 

mladimi in njihovimi starši, bo treba: 

 

 v dodiplomske študijske programe umestiti več znanj o družinah in delu z 

njimi, 

 omogočiti čim več praktikom, da svoje strokovne kompetence poglobijo v 

podiplomskem izobraževanju, 

 vzpodbujati različne oblike pomoči in dela z družinami od vrtca do ustanov 

izvendružinske vzgoje. 
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5.1 Potek sodelovanja z družino 

 

Sodelovanje s starši se začne že pred vstopom mladostnika v vzgojno institucijo 

(Kiehn, 1997). Prvi stik z družino in mladostnikom, ki ga nameščajo v vzgojni zavod, 

se začne s poročili s strani šole, policije, bolnišnice, CSD ali drugih institucij, ki so z 

družino v stiku. Pred namestitvijo so ukrepi in nudena pomoč usmerjeni v odpravo 

težav, s katerimi se sooča (Kukovič in Kukovič, 2016).  

 

Pri tem ima pomembno mesto postopek sprejema v zavod, ki zaznamuje nadaljnje 

sodelovanje. Sprejem v zavod mora postati priložnost za aktivacijo družinske 

dinamike (De la Marche, 1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).  

 

Na pogovor ob sprejemu povabimo celotno družino. Vsak član mora imeti možnost 

povedati svojo zgodbo in se čutiti vključenega v obravnavo. Ob tem imamo tudi 

priložnost opazovanja medsebojnih interakcij v družini. Razjasnitev ciljev, nalog in 

odgovornosti niso pomembne le na začetku procesov pomoči. Strukturo je treba 

uresničevati ves čas trajanja procesa pomoči (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).  

 

V procesu sodelovanja je nadvse pomembno, da si obe strani povesta svoja 

pričakovanja in mnenja. Starši vodjem skupin ne morejo predpisovati, kakšno stališče 

naj zavzemajo do otroka. V tem primeru je najbolj primerno, da se vzgojitelji s starši 

odprto pogovorijo in najdejo sprejemljivo rešitev za vse. Plodno sodelovanje med 

vzgojitelji in starši nudi otroku jasnost in možnost lojalnosti do obeh strani 

(Bouwkamp, 1994, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

A. Kobolt (2001) izpostavlja pomen odnosa, ki se vzpostavi med družino in 

strokovnim delavcem in je temelj pedagoškega vplivanja. Temelj dobrega odnosa se 

gradi na interakciji in komunikaciji, ki pa je v družinah z več problemi prežeta z 

nerazumevanjem in nekonstruktivnim reševanjem konfliktov.  

 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) navajata sestavne dele delovnega odnosa:  

 

1. Strinjanje glede zastavljenih ciljev.  

Vzgojiteljem, staršem in otroku mora biti jasno, kaj problem je in kaj bi s 

procesom pomoči lahko dosegli. Strinjanje s cilji vpliva tudi na rezultate 

obravnave.  

 

2. Strinjanje glede zastavljenih nalog. 

Vsem stranem mora biti jasno, kaj kdo dela in kdo je za kaj odgovoren (prav 

tam). 
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3. Vzdušje vzajemnega zaupanja. 

Nastane takrat, ko so vse tri strani druga do druge iskrene, enakovredne in 

zanesljive v dogovorih, ki jih sklenejo. Vzajemno zaupanje spada med enega 

izmed najpomembnejših pogojev uspešnega sodelovanja.  

 

Gradišar (2015) navaja, da se lahko starši na morebitna opazovanja pedagogov 

odzovejo in želijo konstruktivno sodelovati. Pogosto pa se dogaja tudi obratno; starši 

pomoči ne iščejo in jo zavračajo. Tako pri sodelovanju med starši in strokovnimi 

delavci prihaja tudi do ovir. 

 

 

5.2 Stališča staršev in vzgojiteljev v procesu sodelovanja 

  

Gradišar (2015) navaja, da izbira staršev in mladostnikov glede namestitve 

mladostnika v vzgojno institucijo pogosto ni prostovoljna. V takšnih primerih vsaj od 

začetka ni moč pričakovati njihove pripravljenosti na sodelovanje, zato je pomembno, 

da vzgojitelj pozna ozadje stiske otrok in družine. Vzgojitelji pogosto ponotranjijo 

negativne izkušnje, pridobljene v komunikaciji s starši in oblikujejo neustrezna 

(negativna) stališča, ki jih lahko na zavedni ali nezavedni ravni ovirajo pri delu.  

 

Vzgojitelj v proces pomoči vstopa v poklicni vlogi, starši pa kot laiki. S te pozicije 

vzgojitelj prevzema večji del odgovornosti, medtem ko so tudi starši odgovorni za 

konstruktivno sodelovanje. Sodelovanje med starši in institucijo pa predstavlja 

skupno odgovornost za doseganje ciljev. Vzgojni zavod mora pri tem imeti jasno 

postavljen vzgojni koncept, ki natančno opredeljuje tudi vlogo staršev (Navodila za 

izobraževalne …: 2003; v Gradišar, 2015). 

 

Stališča, ki jih zavzemajo starši pred vključitvijo mladostnika v vzgojno ustanovo, 

vplivajo na sprejemanje novega življenjskega okolja mladostnika. Prav tako je 

pomembno stališče vzgojitelja do mladostnika in celotne družine, saj se odraža v 

njegovem delu (Gradišar, 2015). Musek in Pečjak (2001) dodajata, da lahko ljudje 

svoja stališča spreminjamo, vendar je za to potrebne veliko samorefleksije in 

kritičnosti lastnega vedenja. Spreminjanje stališč je pomembno, saj s tem 

spreminjamo svoje vedenje.  
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Izkušnje, ki jih imajo vzgojitelji pri delu s starši, so različne: od občutka, da jim starši 

ne zaupajo, do pretiranega zaupanja, neiskrene komunikacije, pomanjkanja 

informacij, tekmovalnosti itd. Tako, kot imajo vzgojitelji določena pričakovanja do 

staršev, tudi starši vstopajo v novo okolje z mešanimi občutki. Povsem razumljivo je, 

da prihaja med njimi do nesoglasij, saj pogosto izhajajo iz popolnoma različne 

perspektive lastne udeleženosti. Novi življenjski svet pomeni tudi uvajanje 

sprememb v družinsko življenje. To je za nekatere starše veliko težje kot za 

mladostnike. Pogosto imajo občutek, da želijo vzgojitelji spreminjati njih, ne pa 

otroka, ki jim je povzročil toliko težav. Spreminjanje navad pri otroku nujno 

zahteva, da tudi starši spremenijo svoje navade. Pogosto so tudi starši tisti, ki se 

ne zmorejo držati sprejetih dogovorov in pravil. Na vsak način je treba starše aktivno 

vključiti v sodelovanje, saj se mladostniki po odpustu pogosto vračajo v domače 

okolje (Gradišar, 2015).  

 

Pri starših morajo strokovni delavci doseči, da postanejo zunanji pospeševalci pri 

odpravljanju motnje, saj mladostnik nima notranje želje po spremembi. Navsezadnje 

so starši tisti, ki jim je otrokovo vedenje moteče in ga želijo rešiti (čeprav pogosto po 

svojih predstavah, ki ne vključuje njihove aktivne vloge) (Svetlin - Jakopič, 2005). 

Gregory (2000) pri tem opozarja, da isti principi sodelovalnega odnosa niso uspešni 

za vsako družino, kar pomeni, da je pri vsaki družini potreben poseben pristop pri 

načrtovanju pomoči.   

 

Gregorač in S. Sitar (2006) izpostavljata pomen pridobivanja pozitivnih izkušenj 

predvsem pri mlajšem kadru v vzgojnih ustanovah. Tukaj imata pomembno vlogo 

organizacija in kultura, ki vladata v določeni instituciji in lahko pomembno vplivata na 

to, da je sodelovanje med strokovnimi delavci in starši vsesplošno sprejeta norma. V 

ta namen mora imeti vzgojna institucija jasno vizijo na področju dela s starši in 

ustaljene postopke sodelovanja, kar mora biti opredeljeno tudi v letnem delovnem 

načrtu vzgojiteljevega dela. Koliko in kako kakovostno se sodelovanje izvaja, pa je 

prepuščeno vsaki instituciji posebej.   
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5.3 Ovire pri sodelovanju s starši 

 

V procesu sodelovanja staršev s timom vzgojnega zavoda govorimo o družinah, 

katerih problemi so kompleksni. Starši tako otrokom niso zmožni pomagati, jim ne 

znajo ali pa so njihovi vzgojni stili neprimerni (Gerič in Horvat, 2000).  

 

Škoflek idr. (2004) navajajo, da so pri sodelovanju in nudenju pomoči družini v 

vzgojnih ustanovah možne različne težave in ovire. Med najpogostejšimi navajajo: 

 

 nezainteresiranost staršev za mladostnika,  

 nerazrešen konflikt med mladostnikom in starši ali med partnerjema, 

 nasprotovanje staršev o usmeritvi mladostnika v program, 

 prezaposlenost staršev, 

 finančne težave v družini idr.  

 

Tudi Kranjčan in B. Grum (2013) v raziskavi, v kateri sta raziskovala, kakšen pomen 

dajejo vzgojitelji odpustu mladostnikov, osvetlita pomen sodelovanja in mreženja. Pri 

tem navajata, da je delo z družino, katere otrok je nameščen v zavodu, dostikrat 

obrobno in ne intenzivno, saj se starši ob namestitvi mladostnika oddaljijo od aktivne 

udeležbe v obravnavi. Razlogi tičijo v nekompetentnosti za vzgojo ter umiku zaradi 

tega, ker skrb nad mladostniki prevzame javna služba. Dodata tudi vidik neenotnosti 

vzgojnega delovanja med starši in vzgojitelji, saj samostojnosti in odgovornosti, ki se 

je mladi učijo čez teden v vzgojnem domu, čez vikende ne prakticirajo doma. V 

raziskavi tudi navajata, da vzgojitelji določene obveznosti in odgovornosti pripisujejo 

CSD ali staršem. S tem se začne začaran krog, v katerem se zdi, da nihče ni 

prepričan o svoji vlogi, kar pa je posledica nestrukturiranega dodeljevanja 

odgovornosti med vpletenimi. 

 

Škoflek idr. (2004) dodajajo, da je zaradi ovir pomembno, da institucija sodeluje tudi s 

CSD in drugimi službami. Pomen sodelovanja vzgojne institucije s CSD in drugimi 

pristojnimi ustanovami izpostavljata tudi A. Kukovič in N. Kukovič (2016), sploh v 

primeru, kadar prevelika oddaljenost vzgojne institucije od doma staršem povzroča 

nevšečnosti. V tem primeru intenzivno sodelovanje s CSD omogoči intenzivnejše 

vključevanje družine v obravnavo.  

 

Asen (2007) navaja, da med družinami in strokovnimi službami velikokrat vladajo 

nezaupanje, zanikanje in tajnost, kar otežuje sodelovanje. Strokovne službe 

velikokrat nastopijo z nadrejenega položaja in staršem delijo nasvete, kako naj 

ravnajo s svojim otrokom. Vsi starši si želijo biti dobri starši in težko sprejmejo kritiko 

na račun vzgoje svojega otroka.  
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J. Rapuš Pavel (2016) v raziskavi o potrebah in izkušnjah staršev otrok ob 

nameščanju v institucije izvendružinske vzgoje navaja, da so starši med negativnimi 

izkušnjami izpostavili: 

 

 razvlečenost procesa nameščanja v zavod,  

 hladen in birokratski odnos sodelovanja ter pomanjkanje informacij ob 

namestitvi,  

 obsojanje družine s strani strokovnih delavcev ter osredotočanje le na zunanje 

vidne značilnosti in ne na kompleksnost družinskega dogajanja,   

 pomanjkanje podpore in pogovora v času nameščanja otroka v zavod, starši 

so pogrešali, da bi se z njimi kdo pogovarjal npr. o izobraževanju, jim 

predstavil dobre strani bivanja v oskrbi, pa tudi potencialne pasti idr., 

 pomanjkanje informacij, kaj se med bivanjem mladostnika v ustanovi dogaja 

»za vrati institucije«,  

 problem pogoste menjave osebja, 

 izkušnje z zlorabo zaupnosti sodelovanja z vzgojitelji; ti so informacije staršev 

znali kasneje obrniti proti mladostniku.  

 

Starši, ki so bili s sodelovanjem zadovoljni, so v omenjeni raziskavi navajali, da so se 

v sodelovanju z vzgojitelji dobro informirali tako o mladostniku kot o družini, jih 

spraševali za mnenje, jih redno obveščali o mladostnikovem bivanju in dogajanju v 

zavodu. V izkušnji dobrega sodelovanja so posebej izpostavili potrebo, da so s strani 

strokovnjakov slišani in da imajo tudi sami možnost sodelovanja v procesu 

(pre)vzgoje mladostnika (Rapuš Pavel, 2016). 

 

Verzaal (1992, v Kobolt, 2002) navaja, da do ovir v sodelovanju prihaja tudi, če starši 

ne podpirajo vzgojiteljevega dela. Negativna nastrojenost staršev do vzgojiteljev se 

odraža v vedenju mladostnika. Do negativne nastrojenosti privedejo tudi občutki 

rivalstva, ki se lahko pojavijo pri starših, ko vzgojitelji prevzamejo del njihovih nalog. 

 

Avtorici Boendermaker in Ince (2008, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) dodajata, da 

bi k uspešnejšemu sodelovanju staršev z institucijo pripomogli s podporo staršem pri 

vzgoji, treningi vzgojnih veščin za starše, treningi socialnih veščin za otroke in 

mladostnike in z intenzivnimi, v družino usmerjenimi intervencijami.  
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5.4 V družino usmerjen pristop 

 

I. Simons idr. (2017) navajajo, da je pri obravnavi mladostnikov v institucionalni 

oskrbi nujno potrebno vključevanje njihovih staršev. Pristopi, osredotočeni na celotno 

družino, so na Nizozemskem zmanjšali povratništvo mladih. V obravnavo mladih so 

vključili nekaj družinsko usmerjenih dejavnosti. Sodelovanje jih je vodilo do 

ugotovitev, da vključevanje staršev ni bilo sistematično in da osebje ni bilo 

usposobljeno za delo s starši. Leta 2011 je vlada na Nizozemskem izdala nacionalno 

stališče spodbujanja izboljševanja sodelovanja s starši in v družino usmerjenega 

pristopa.  

 

V družino usmerjen pristop aktivno vključuje starše v obravnavo njihovega otroka 

oz. mladostnika v vzgojni instituciji. Dejavnosti programa in intervencije so 

načrtovanje v skladu s potrebami staršev in mladostnikov. Program spodbuja delo s 

starši tudi s tega stališča, da se večina mladostnikov po obravnavi vrne domov in so 

možnosti za povratništvo manjše. Vključuje tudi spremljanje mladostnikov po 

odpustu. Namen pristopa je izhajati iz sistemske perspektive, ob upoštevanju 

pomena družine in tako preprečiti problemsko vedenje mladostnikov. Program 

vključuje naslednje dejavnosti: informiranje staršev, stiki staršev in otrok, srečanja 

staršev in vzgojiteljev ter sodelovanje staršev v obravnavi mladostnika v ustanovi. Te 

štiri dejavnosti pripomorejo k ponovnemu povezovanju družinskih članov in 

uspešnejši obravnavi mladostnika. Če sodelovanje staršev in vzgojiteljev poteka v 

skladu z načeli v družino usmerjenega pristopa, so mladi hitreje pripravljeni sprejeti 

sodelovanje staršev, starši pa se počutijo bolj cenjene in motivirane za sodelovanje 

(prav tam).  

 

V nadaljevanju podrobneje predstavim štiri ključne dejavnosti v družino usmerjenega 

pristopa (Simons idr., 2017): 

 

1. Informiranje staršev 

 

Staršem morajo biti zagotovljene ustrezne in pravočasne informacije o postopkih, 

razvoju in dogodkih v povezavi z nameščanjem mladostnikom. Matični vzgojitelj mora 

staršem razložiti pomen njihovega sodelovanja z ustanovo. S starši je treba 

telefonske stike vzdrževati tedensko, da se jim redno predstavlja spremljanje 

otrokovega vedenja v ustanovi in doseganja ciljev. Starše se tudi obvešča o 

mladostnikovih težavah, izobraževanju in možnostih obravnave. 
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2. Stiki staršev in otrok 

 

Eden izmed ciljev v družino usmerjenega pristopa je spodbuditi motivacijo staršev za 

obisk njihovega otroka v instituciji in obisk otroka v domačem okolju. Možnosti za 

starše, da obiščejo svoje otroke, niso več omejene na redne obiske, temveč so starši 

aktivno vabljeni, da se vključijo v vsakdanje življenje njihovega otroka v ustanovi. 

Nekatere dejavnosti, kot so npr. družinski večeri, so za starše redno organizirani. 

Druge dejavnosti v skupini so bolj spontane, manj strukturirane in prilagojene 

potrebam mladostnika in njihovim staršem, kot je npr. kuhanje, praznovanje rojstnih 

dni idr. S tem se med družinskimi člani krepi družinska dinamika, komunikacija in 

zaupanje. Druženja družinam tudi omogočajo izmenjavo pozitivnih izkušenj.  

 

3. Srečanja staršev in vzgojiteljev 

 

V prvem tednu bivanja mladostnika matični vzgojitelj povabi starše na srečanje. V 

času bivanja mladostnika potekajo na vsake tri tedne sestanki, na katerih se vrednoti 

napredek mladostnika. Če so med srečanjem predvideni zapleti, je družini na voljo 

tudi pomoč pred ali med družinskim sestankom. Staršem se pripravi topel sprejem. 

Strokovni delavci poudarjajo, da so starši pomembni za njihovega otroka in za 

njegovo obravnavo. V času srečanja spoznavajo tudi družinsko zgodovino, varovalne 

in ogrožajoče dejavnike družine in druge pomembne dejavnike, ki so vplivali na pojav 

čustvenih in vedenjskih težav pri mladostniku. Po pol ure sestanka se na sestanku 

pridruži tudi mladostnik. Drugi del sestanka omogoča staršem in otrokom 

kakovostnejše sodelovanje, strokovnim delavcem pa omogoča opazovanje družinske 

dinamike. Tretji del sestanka je namenjen razpravi o vedenjski problematiki 

mladostnika in načrtovanju individualiziranega programa. Potrebno je spodbujanje 

skupnega odločanja, kamor so aktivno vključeni starši in mladostnik.  

 

4. Sodelovanje staršev v obravnavi mladostnika 

 

Starši morajo biti redno obveščeni o poteku obravnave mladostnika. Vabljeni so, da 

pri obravnavi mladostnika tudi sodelujejo. S tem namenom se izvajajo intervencijski 

programi, kot so npr. programi za regulacijo agresije, treningi socialnih veščin, 

reševanja konfliktov idr. Da lahko starši bolje komunicirajo o otrokovem napredku, se 

vključijo v učenje tako imenovanega »intervencijskega jezika«.  
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Zgraditi je treba mostove med družino in strokovnimi delavci vzgojne ustanove, v 

kateri je mladostnik nameščen. Mentorji so usposobljeni za stik, obveščanje in 

vključevanje staršev. Prav tako je pozornost namenjena temu, da znajo motivirati 

starše za sodelovanje. Starše obravnavajo kot podporne osebe, ki so bistvenega 

pomena za vzpostavitev pozitivnega rezultata obravnave. Strokovni delavci se 

udeležijo specializirane enodnevne delavnice, da bi povečali svoje spretnosti, 

potrebne za družinsko usmerjeno ocenjevanje med družinskim sestankom. Program 

usposabljanja za strokovne delavce vključuje dveletno obnavljanje znanja, da se 

zagotovi spretnost in izpopolnjevanje (prav tam).  

 

 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) navajata, da na področju institucionalnega 

varstva govorimo o usmerjenosti k družini, če sta prisotni naslednji komponenti: 

 

 vključenost družine in njeno aktivno sodelovanje v procesih, v katere je 

vključen tudi mladostnik v instituciji. Raziskava Van der Ploega in Scholta 

(2003, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) je pokazala, da so družine 

mladostnikov relativno malo vključene v sodelovanje z zavodi.  

 Druga komponenta zajema stik med starši in mladostnikom. Raziskava 

Bakerja, Blacherja in Pfeifferja (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) 

prikaže, da je imelo 234 otrok in mladostnikov starih od 5 do 19 let iz 

socialnovarstvenih zavodov ob sprejemu v zavod na splošno malo stikov z 

družino, tretjina nobenega, polovica pa le tri stike na leto.  

 

 

Geurts idr. (2011) navajajo značilnosti k družini usmerjene pomoči:  

 

 starši ohranijo odgovornost za skrb za svojega otroka, 

 spodbujanje družinskih članov, da ohranjajo in optimizirajo stik z otrokom,  

 starši imajo možnost odločitve, v kolikšni meri želijo biti angažirani v procesih 

sprejemanja odločitev o vzgoji in varstvu otroka, 

 strokovni delavci posredujejo informacije in komunicirajo z družinskimi člani,  

 intervencija je usmerjena h kvalitetam in virom družinskih članov, 

 staršem je ponujena in omogočena participacija, spremljanje in vključitev v 

edukacijo in trening veščin, katerih cilj je okrepitev starševske vloge, 

 drža strokovnih delavcev je spoštljiva, staršem aktivno prisluhnejo, 

 odnos med strokovnimi delavci in družinskimi člani temelji na sodelovanju.  
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Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) navajata, da je v vseh oblikah institucionalne 

vzgoje pomembno sodelovanje v enakostraničnem trikotniku klient–starši–strokovni 

delavec. Enakostraničen pomeni, da je vložek vsakega enakovreden. Na vrhu 

trikotnika je otrok, saj gre pri vsej stvari za otroka. Starši in strokovni delavci skupaj 

tvorijo osnovo trikotnika. Osnova nosi vrh – kadar je trdna, se lahko vrh razvija, v 

nasprotnem primeru se znajde v težavah. Zaradi tega je smiselno, da strokovni 

delavci in starši investirajo v osnovo. 

 

Shema 2: Trikotnik otrok–starši–strokovni delavec 

(Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) 

 

OTROK

STARŠI VZGOJITELJ
 

 

 

V trikotniku ima vsak svoje mesto. Mladostnik mora med odraščanjem vse bolj 

prevzemati vajeti življenja v svoje roke. Gre za iskanje optimalne stopnje, na kateri 

lahko samostojno in avtonomno deluje v družbi. Otrok ima pri tem pravico do lastnih 

potreb, želja. Pri tem je pomembno, da jih lahko v odnosu do staršev in strokovnih 

delavcev zagovarja, ne glede na to, ali so v skladu z njihovimi. Starši se brezpogojno 

zavedajo svoje skrbi in odgovornosti za otroka. Starši in otroci so med seboj lojalni in 

povezani. Ni res, da bi starši otroka kar izpustili iz rok, kadar ga prevzamejo strokovni 

delavci. Nočejo, da bi jim bila vsa odgovornost odvzeta (prav tam).  
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Dokler staršem ni odvzeta njihova starševska moč, so končno odgovorni za svojega 

otroka in imajo pravico do mesta v trikotniku sodelovanja. Naloga strokovnih 

delavcev je, da kot strokovnjaki razbremenijo starše pri njihovi skrbi za otroka in 

prehodu v odraslost. Strokovni delavec priznava položaj otroka na vrhu trikotnika, a 

se zaveda, da je za otrokov konstruktivni razvoj potrebna strokovna pomoč. Imeti 

mora vizijo o tem, kaj je potrebno v procesih podpore in pomoči za otroka, in si pri 

tem upa zavzeti pozicijo, tudi kadar ta ni v skladu z otrokovimi željami (prav tam). 

Egberts (2007, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) dodaja, da strokovni delavec v 

premislekih ne spregleda interesa in pozicije staršev. Starše priznava, jim daje 

njihovo mesto znotraj trikotnika, vendar se pri tem ne pusti izriniti s svojega položaja. 

Tudi glede vloge in pozicije staršev mora imeti jasno vizijo. To pomeni, da 

sodelovanje v trikotniku ne temelji na procesih podpore in pomoči, ki bi enostransko 

ugotavljale potrebe, temveč jih kroji dialog, še raje trialog (prav tam). 

 

 

5.4.1 Prednosti in slabosti v družino usmerjenega pristopa 

 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) navajata prednosti in slabosti v družino 

usmerjenega pristopa. Prednosti v družino usmerjenega pristopa: 

 

 podpira angažiranost staršev v procesih pomoči in pri obravnavi mladostnika, 

 podpira potrebo staršev, da pridobijo orodja za kvalitetnejše ukrepanje, 

 s pristopom strokovni delavci dobijo jasnejšo sliko o družini in njenem 

dogajanju, 

 strokovnim delavcem omogoča, da neposredno vplivajo na interakcijske 

vzorce v družini in njeno klimo, 

 omogoča skupno sodelovanje in postavljanje skupnih ciljev med strokovnimi 

delavci in družino, 

 družini omogoča, da obogatijo svoj odnos, 

 družinski člani prevzamejo odgovornost v procesu sodelovanja in pomoči.  

 

Slabosti v družino usmerjenega pristopa (prav tam): 

 

 ne podpira potreb staršev, da bi sami poiskali pomoč za otroka, ki ima 

problem, 

 ustvarja tveganje, da preidemo od individualnega problema k reševanju 

partnerskih težav, 

 ustvarja tveganje, da strokovnega delavca posrka v družinski sistem, 

 tveganje za spor z enim delom sistema, 

 strokovni delavci skorajda ne pridobivajo ustreznih kompetenc za tovrstno 

delo, 

 težko se je priučiti metodike, ker pogosto zahteva direktno posredovanje.  
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5.5 Oblike in prakse sodelovanja z družino 

 

V Sloveniji strokovnjaki institucij izvendružinske vzgoje poročajo o naslednjih oblikah 

sodelovanja s starši (prim. Gerič in Horvat, 2000; Rapuš Pavel, 2016; Kukovič in 

Kukovič, 2016):  

 

 telefonski pogovori, ki predstavljajo najpogostejšo obliko sodelovanja med 

strokovnimi delavci in starši. Starši so na tak način informirani o 

mladostnikovem uspehu in težavah. Možnost imajo vprašati tudi za nasvet 

glede vzgoje ali kako naj z njim ravnajo ob vikendih. Starši prav tako 

strokovnim delavcem poročajo, kaj se dogaja, ko je mladostnik doma (Gerič in 

Horvat, 2000).  

 

 roditeljski sestanki, ki potekajo v ustanovi. Udeležijo se jih vsi strokovni 

delavci zavoda, ki delajo z mladostnikom. Namenjeni so načrtovanju vzgojnih 

ciljev, njihovemu vrednotenju, spremljanju vedenja idr.  

 

 obiski staršev v ustanovi, ki med starši, vzgojitelji in mladostnikom ustvarjajo 

pristen in zaupen odnos. Prispevajo k zmanjševanju medosebnih konfliktov in 

odporov. Ta srečanja so neformalna. 

 

 obiski strokovnih delavcev na domu, kjer imajo vzgojitelji jasnejši vpogled v 

družinsko situacijo in odnose med družinskimi člani.  

 

 družabna in kulturna srečanja,  

 

 predavanja za starše, 

 

 terapevtske skupine, ki se kontinuirano izvajajo s skupino staršev zavodskih 

otrok. Prek interakcijskih iger se seznanjajo z načini primernega reševanja 

konfliktnih situacij, podoživljajo stiske svojih otrok idr. (prav tam). 

 

 skupina staršev, katere cilj je starše vključiti v učno-vzgojni proces in okrepiti 

emocionalno vez med starši in otroki. Tovrstno sodelovanje stremi h kvaliteti 

odgovornosti za otroka, opredelitev ciljev, pričakovanj, vlog, manjši občutek 

ogroženosti staršev in otrok, spodbujanje občutka varnosti, sprejetosti, 

ustvarjanje pogojev za bolj učinkovito dogovarjanje med starši, otroki, 

ustanovo, CSD, izmenjavanje izkušenj idr. (Dečman in Bogataj, 2002)  
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 svetovalno-terapevtski pogovori so oblika svetovalno-terapevtskega 

pogovora z obema staršema ali enim od njih. Starš in strokovnjak predelujeta 

različne situacije in težave v družini. Gre za prostovoljno obliko sodelovanja. 

Cilj tovrstnega sodelovanja je, da starš dela na sebi, da sprejmemo starša 

takšnega, kot je, je pomoč pri reševanju družinskih težav in zapletov, krepitev 

starševske vloge, partnerskega odnosa, učenje družinskih vlog in 

podsistemov, izboljšanje komunikacije v družini idr. (prav tam). 

 

 delavnice za starše, katerih vsebina je odvisna od interesa staršev. Potekajo 

dlje časa, kontinuirano. Cilji delavnic so povezovanje s starši, izmenjava 

izkušenj, učenje učinkovitih strategij za uspešno življenje z otrokom, 

odpravljanje občutkov krivde ob namestitvi otroka v ustanovo, priprava za 

otrokovo vrnitev v domače okolje (prav tam).  

 

Kranjčan in P. Šoln Vrbinc (2015) v svoji raziskavi med strokovnimi delavci o oceni 

praks vzgojnih zavodov in viziji navajata, da se vse vzgojne ustanove v Sloveniji 

trudijo navezati trdne in neprekinjene odnose s starši. Prakse, ki jih pri tem pogosteje 

uporabljajo, so ustaljene npr. sestanki, govorilne ure, telefonski pogovori, obiski itd. 

Pri tem kakovosti sodelovanja ni mogoče opisati enoznačno, saj so izkušnje 

raznolike: od pretiranega vmešavanja staršev, do prepovedi obiskov. Strokovni 

delavci kot razlog pomanjkanja sodelovanja s starši izpostavljajo, da jim intenzivno 

delo v skupini ne dopušča dodatnega časa.  

 

Ugotavljamo, da je za razliko od Slovenije v tujini razvitih in uveljavljenih več različnih 

praks dela s starši. Te so tudi različno opredeljene in umeščene tako na sistemski kot 

zakonodajni ravni (prim. Kobolt idr., 2015; Rapuš Pavel, 2016; Kranjčan in Grum, 

2013). Omenjene oblike dela so: 

 

 

   socialnopedagoško delo v družinah (»Socialpädagogische 

Familienhilfe«), ki v izvajanje pomoči družini zajame družino kot celoto. 

Pomoč s svojimi intervencijami podpira družine pri vzgajanju, iskanju rešitev 

za nastale konflikte, sodeluje z institucijami, ki so z družino povezane in 

omogoča pomoč za samopomoč. Strokovnjak pri delu z družino prevzema 

vloge svetovalca, mediatorja ipd. (Lesar, 2011).   

 

   model Najprej družina (»Family first«), katerega bistvo je intenzivno 

socialno-terapevtsko delo z mladimi in njihovimi družinami na domu. Skupaj z 

mladimi in njihovimi družinami se opredeljuje in izvaja individualna pomoč 

mladim in njihovim družinam (prav tam). 
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   metoda videokomunikacijskega treninga (»Video-home training«), ki 

temelji na uporabi videa in analizi videoposnetkov. Njen cilj je izboljšanje 

komunikacije med starši in otroki. Ključni element treninga je snemanje 

vsakodnevnih družinskih situacij in izmenjav po predhodnem strinjanju 

udeležencev. Snemanju sledi skupna analiza posnetkov, razprava ter 

nadaljnje svetovalno usmerjanje. Namen analize je aktivirati in spodbuditi 

starše k uporabi učinkovitejših komunikacijskih strategij in tehnik. Metoda 

omogoča delo z družino v njihovem neposrednem okolju, visoko stopnjo 

individualizacije in upoštevanje specifične situacije v družini in potreb 

vsakega posameznega člana. Usmerjena je v moči in vire družine ter v 

osvajanje novih komunikacijskih in vzorcev staršev in otrok (Kobolt, 2001). 

 

   model funkcionalnega ocenjevanja in interveniranja (»Functional 

assessment-based parent intervention«), katerega cilj je zmanjšati ali 

odstraniti otrokovo težavno vedenje. Model se je razvil na ameriških tleh. 

Njegove intervencije potekajo v družinskem okolju. Namen modela je 

izboljšati starševske kompetence, pomoč pri razvoju samoregulacije vedenja, 

izražanja jeze idr. (Fettig in Ostrosky, 2011). 

 

   skupinska terapija z več družinami (»Multi-family group work«), ki ga je 

začel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja izvajati Cooklin s sodelavci. 

Družine so dvanajst tednov vključene v enoto (»Family Day Unit«). Sprva se 

v program vključujejo osem ur dnevno pet dni v tednu, kasneje redkeje. Delo 

je organizirano v različnih skupinah: delo s skupino staršev, s skupino otrok 

in z vsemi družinami skupaj. Metode vključujejo igranje vlog, snemanje 

kratkih filmov družin, evalvacije in vrednotenje strokovnjaka idr. Družine tudi 

vidijo, da niso same, ki se soočajo s težavami, kar vodi do večje odprtosti 

(Asen, 2007).   

 

   trening vzgojnih veščin za starše, ki zmanjša vedenjske težave otrok. S 

treningom se starši naučijo pravilno postavljati pravila in učinkovito kaznovati, 

na primer z uporabo blagih, učinkovitih in kratkih kazni (npr. »time-out«, 

odvzem privilegijev) (Taylor in Biglan,1998 v Bouwkamp in Bouwkamp, 

2014).  

 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) dodajata, da treningi socialnih veščin za 

otroke pokažejo boljše rezultate, če so kombinirani s treningom vzgojnih veščin 

za starše. Po kroničnih problemih je tako potreben tudi večsistemski pristop, ki 

vključuje trening za mladostnike in starše v kombinaciji z interveniranjem pri šoli 

in prijateljih.     

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška Fakulteta                                                                     Dominika Pajnik; 
 
Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode- perspektiva staršev, 
mladostnikov in vzgojiteljev 

 

 
 

38 

 

Hujalla (1994, v Kobolt, 2002) poroča o izkušnjah na Finskem, ki učijo, da je rezultat 

sodelovanja med ustanovo in družino odvisen od razrešitve temeljnega vprašanja: 

»Kako staršem, ne glede na to, da so trenutno njihovi otroci v vzgojni ustanovi, ne 

odvzeti odgovornosti in jih enakovredno vključiti v vzgojo in podporo otrokovega 

razvoja?« Tudi Verzaal (1992, v Kobolt, 2002) opisuje, da je v vzgojni ustanovi za 

dekleta v Amsterdamu spoznal pomembnost sodelovanja s starši. Navaja, da 

usmeritev dela k družini zlagoma spremeni strukturo in organizacijo dela v ustanovi. 

Vzgojni tim sčasoma prepozna, da tudi sami delujejo podobno kot družina. Izkušnjo 

delati z družino pridobijo le, če so pripravljeni biti odkriti do sebe in notranje dinamike 

ustanove. Razvidnost odnosov v ustanovi je pogoj za to, da tim lahko enakopravno 

vključi v svoje delo starše nameščenih otrok in se ozavesti občutij rivalstva (vzgojitelji 

na neki način prevzemajo del starševske vloge). To jim omogoča neposreden dialog 

z mladostniki in njihovimi roditelji.  
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II EMPIRIČNI DEL 
 

1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

 

Večina otrok in mladostnikov, ki so nameščeni v vzgojne ustanove, prihaja iz 

neurejenega primarnega okolja. Družina ima pogosto velik vpliv na nastanek 

otrokovih vedenjskih in čustvenih težav, ki so razlog njegovih konfliktov z družbenim 

okoljem in posledičnim prihodom v vzgojno institucijo. Starši so pogosto 

preobremenjeni s številnimi problemi, zaradi česar se otrokom ne morejo ali ne 

zmorejo posvečati, njihovi prijemi pa prispevajo k nastajanju otrokovih težav. Starši 

se pri vzgoji tako pogosto počutijo nemočne, česar posledica je pogosto umik od 

dolžnosti vzgajanja (Gerič in Horvat, 2000). 

 

Kranjčan in B. Grum (2013) navajata, da sta za mladostnika, njegov razvoj in 

družinske odnose ključnega pomena vključevanje celotne družine v obravnavo in 

ustvarjanje pozitivnih razmer, v katere se bo mladostnik po odpustu vrnil. V ospredju 

dela vzgojiteljev ni le delo z mladostnikom, temveč tudi skrb za povezovanje in 

vzdrževanje aktivne vloge staršev, CSD in drugih, za mladostnika in družino 

pomembnih oseb.  

 

V spoznanjih raziskav slovenskih avtorjev (npr. Kobolt idr., 2015; Rapuš Pavel, 2016; 

Kranjčan in Grum, 2013) je izražena potreba po uvajanju novih, bolj prožnih, v 

družino usmerjenih oblik dela s starši ter uveljavljanje partnerskega sodelovanja z 

družino pri vzgoji otroka, ki je nameščen v vzgojni zavod in v druge oblike 

izvendružinske vzgoje.  

 

A. Kobolt idr. (2015) v raziskavi ugotavljajo, da v Sloveniji sodelovanje s starši ni 

sistemsko in zakonsko urejeno. Delo z družino v času bivanja mladostnika v 

vzgojnem zavodu ali stanovanjski skupini je sicer zakonsko predpisano v Katalogu 

javnih pooblastil, nalog po zakonu in storitev CSD, nikjer pa tovrstno delo ni posebej 

normirano. Posledično večina dela z družinami bazira na prostovoljni osnovi. V 

zaključnem poročilu orisa stanja vzgojnih ustanov v Sloveniji so v omenjeni raziskavi 

kot uspešna oblika sodelovanja s starši izpostavljene delavnice za starše, vendar se 

pojavi problem učinkovitejšega izvajanja, ker te niso tudi sistemsko umeščene v 

vzgojno delo in tako ne potekajo kontinuirano. Gradišar (2015) v zvezi s to 

problematiko dodaja, da je delo s starši prepuščeno vsaki vzgojni instituciji posebej, 

pri čemer posledično prihaja do razhajanj uveljavljenih praks.  
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2 NAMENI IN CILJI RAZISKOVANJA 

 

Iz pregleda literature in izkušenj lastne prakse dela v vzgojnem zavodu se strinjam z 

drugimi omenjenimi avtorji, da je delo in sodelovanje s starši eno izmed težjih in bolj 

občutljivih področij dela vzgojitelja, ki pa v slovenskem prostoru ni ustrezno 

sistemsko urejeno. Družina je pomemben dejavnik uspešne obravnave mladostnika, 

uspešno sodelovanje med strokovnimi delavci in družino pa je pri tem ključnega 

pomena (prim. Gerič in Horvat, 2000; Rapuš Pavel, 2016; Skalar, 1995; Kukovič in 

Kukovič, 2016).  

 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je osvetliti in analizirati, kako so v 

sodelovanje z družino vključeni vidiki v družino usmerjenega pristopa in kako 

sodelovanje z družino doživljajo starši nameščenih mladostnikov, mladostniki in 

njihovi vzgojitelji. Pri tem me zanima, kako sodelovanje aktivira starše in se usmerja 

tako na potrebe otroka kot staršev in družine, ter kako udeleženci raziskave 

značilnosti sodelovanja povezujejo z morebitnimi spremembami pri mladostniku in v 

družinskem kontekstu.  

 

 

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Raziskovalna vprašanja: 

 

 

 R1: Kako v sodelovanje s starši vstopajo vzgojitelji?   

 

 R2: Kako načini sodelovanja s starši po mnenju vzgojiteljev odražajo 

upoštevanje potreb mladostnika, staršev ter konteksta celotne družine 

mladostnika? 

 

 R3: Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja s starši po mnenju 

vzgojiteljev, staršev in mladostnikov odrazijo v življenju mladostnikov, v 

starševski vzgoji in v kontekstu dinamike celotne družine?   

 

 R4: Kakšni so predlogi vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za bolj kakovostno 

in v družino usmerjeno sodelovanje? 
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4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

4.1 Vzorec 

 

V vzorec raziskave sem vključila tri mladostnike nameščene v vzgojni zavod, enega 

od staršev2 vsakega mladostnika, ki je najpogosteje v stiku z vzgojiteljem v zavodu in 

tri matične vzgojitelje mladostnikov.  

 

Vzgojitelji, vključeni v raziskavo, so matični vzgojitelji vključenim mladostnikom in 

imajo 5 do 20 let delovnih izkušenj v vzgojnem zavodu. V raziskavo vključeni 

mladostniki so stari med 15 in 18 let in v vzgojnem zavodu bivajo od 1 leta do 1 leta 

in pol. Za sodelovanje v raziskavi so se odzvale le mame mladostnikov, ki so stare 

med 40 in 60 let.  

 

Raziskavo sem izvedla v izbranem vzgojnem zavodu. Postopek vzorčenja je 

namenski. Najprej sem stopila v stik z vzgojno ustanovo. Pridobila sem kontakte 

staršev. V stik sem najprej stopila s starši ter vključila tiste, ki so izrazili prostovoljno 

pripravljenost za sodelovanje. Nato sem k sodelovanju povabila tudi mladostnike in 

njihove matične vzgojitelje.  

 

4.2 Postopek zbiranja in obdelave podatkov  

 

Kot raziskovalno metodo sem uporabila deskriptivno raziskovalno metodo in 

kvalitativni raziskovalni pristop. Za metodo zbiranja podatkov sem uporabila delno 

strukturiran intervju. 

 

V ta namen sem pripravila osnutek vprašanj, ki sem jih sproti prilagajala 

izpostavljenim temam sogovornikov, ki so jih odpirali med intervjujem. Vprašanja sem 

vsebinsko oblikovala na osnovi pregleda teoretične literature in zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj. Vprašalnik obsega štiri tematike, in sicer: 

 

1. načini in pristopi sodelovanja s starši, kjer sem ugotavljala, kako starši in 

vzgojitelji navezujejo stik, kakšne so pri tem ovire in pozitivne izkušnje;   

2. kako opisani načini in pristopi sodelovanja vključujejo in upoštevajo potrebe 

staršev, mladostnika in celotne družine;  

3. kako se ti načini in pristopi odražajo na vedenju in čustvovanju mladostnika, 

staršev in celotne družine;  

4. predlogi za kakovostnejše sodelovanje med starši in vzgojitelji. 

 

                                                           
2 Intervjuje bom opravila z enim od staršev, ki je najpogosteje v stiku z vzgojiteljem mladostnika. 
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V spodnji tabeli je prikazan osnutek tem za pogovore. 

 

Tabela 2: Osnutek tem za pogovore 
 

 

I. Načini in pristopi sodelovanja s starši 
 

 
- pristopi vključevanja staršev v vzgojno delo z mladostnikom; 
- ovire pri sodelovanju s starši in vzgojitelji ter načini preseganja teh ovir; 
- pozitivna izkušnja sodelovanja med starši in vzgojitelji. 

 

 

II. Kako načini sodelovanja aktivirajo starše in upoštevajo njihove 
potrebe 
 

 
- razumevanje in zaznavanje družinske situacije in dotičnega starša; 
- kako so upoštevane potrebe družine; 
- kaj vpliva na vključevanje starša v obravnavo mladostnika; 
- lastni prispevek staršev, mladostnikov in vzgojiteljev pri sodelovanju; 
- usklajenost zahtev staršev in vzgojiteljev do mladostnika. 

 

 
III. Kako se načini in pristopi sodelovanja s starši odražajo v 

spremembah vedenja in čustvovanja mladostnika ter v celotni 
družinski dinamiki 

 
 

- spremembe starševske vzgoje kot posledica sodelovanja z vzgojitelji;  
- vpliv sodelovanja s starši na dinamiko celotne družine. 

 

 

IV. Predlogi za bolj kakovostno in v družino usmerjeno sodelovanje 
 

 
- načini, kako bi se skozi sodelovanje lahko učinkoviteje približali potrebam 

celotne družine; 
- prispevek staršev, vzgojiteljev in mladostnikov za boljše sodelovanje; 
- potrebe staršev, vzgojiteljev in mladostnikov pri zagotavljanju 

kakovostnejšega sodelovanja. 
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Zbrano gradivo sem analizirala z metodo vsebinske analize. Mesec (1998) navaja, da 

v tem primeru postopek kvalitativne analize delimo na šest korakov: urejanje gradiva, 

določitev enot kodiranja, kodiranje, izbor in definiranje relevantnih pojmov in 

oblikovanje kategorij, definiranje kategorij in oblikovanje končne teoretične 

formulacije. Pri vsebinski analizi gradiva sem sledila zgoraj navedenim korakom. 

Ugotovitve sem nato interpretirala v kontekstu zastavljenih raziskovalnih vprašanj.  

 

Intervjuje sem izvedla s tremi matičnimi vzgojitelji izbranega vzgojnega zavoda, 

dvema mladostnikoma in eno mladostnico ter s po enim staršem vsakega 

mladostnika. V vseh treh primerih sem intervjuvala mame mladostnikov, ker so z 

zavodom in matičnim vzgojiteljem v pogostejšem stiku. Vsi intervjuvanci so bili 

uvodoma seznanjeni z namenom in temo intervjuja, prav tako jim je bila zagotovljena 

anonimnost. Intervjuvance sem vprašala tudi za dovoljenje snemanja pogovorov.  

 

Pogovori so potekali 45 min do 1 ure. Z dvema vzgojiteljicama sem pogovor opravila 

v prostorih zavoda, z vzgojiteljem pa v mirnem lokalu. Z enim mladostnikom sem 

intervjuje izpeljala v prostorih zavoda, z drugim mladostnikom in mladostnico pa v 

njunem domačem okolju. Dve mami sem intervjuvala v njunem domačem okolju, eno 

pa v mirnem prostoru zavoda. Vzdušje je bilo mirno in sproščeno. Pred začetkom 

izvajanja intervjujev smo občutek sproščenosti ustvarili s krajšim pogovorom o 

izkušnji namestitve v zavod in mojem pisanju magistrske naloge. Vprašanja sem 

imela vnaprej pripravljena in prilagojena vzgojiteljem, staršem in mladostnikom 

posebej. Skozi pogovor sem jih sproti prilagajala izpostavljenim temam sogovornikov.  
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5 REZULTATI  

 

V nadaljevanju predstavljam rezultate vsebinske analize pridobljenih podatkov. 

Rezultati so razdeljeni na tri primere sodelovanja. Prvi primer vključuje analizo 

intervjujev z vzgojiteljico, mamo in mladostnikom, drugi z vzgojiteljem, mamo in 

mladostnikom, ter tretji z vzgojiteljico, mamo in mladostnico. Vsak sklop intervjujev 

sem analizirala posebej, glede na posamezno raziskovalno vprašanje, z namenom 

jasne razvidnosti sodelovanja vzgojiteljev z vsako izmed družin.  

 

V prikazu rezultatov sem pri vsakem raziskovalnem vprašanju izdelala tabelo, iz 

katere je v prikazu kategorij odgovorov razvidno stališče staršev, vzgojiteljev in 

mladostnikov. Tabele so tako razdeljene na tematike, ki jih obravnava posamično 

raziskovalno vprašanje. Prikazu analize posameznih primerov sledi interpretacija, pri 

čemer ugotovitve povežem in podkrepim s teoretičnimi izhodišči.  

 

 

5.2. PRVI PRIMER (vzgojiteljica, mama in mladostnik) 

 

 

Pri prvem primeru so sodelovali matična vzgojiteljica, mama mladostnika in 

mladostnik. Z vsemi vključenimi sem intervjuje opravila v mirnem prostoru zavoda. 

Mladostnik je star 17 let in v vzgojnem zavodu biva približno osem mesecev. Pred 

namestitvijo v vzgojni zavod je bival v stanovanjski skupini, kjer so se njegove težave 

glede izvajanja kaznivih dejanj in izostankov od pouka stopnjevale in so posledično 

bile razlog premestitve v vzgojni zavod. Njegovo primarno družino poleg mame 

sestavljajo tudi oče, sestra in brat. Matična vzgojiteljica ima pet let delovnih izkušenj v 

vzgojnem zavodu. Mama mladostnika redno in aktivno sodeluje z matično 

vzgojiteljico, se redno in vestno udeležuje vseh timskih sestankov, ter sodeluje tudi v 

drugih aktivnostih v okviru zavoda.  

 

Sledi analiza glede na posamezno raziskovalno vprašanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška Fakulteta                                                                     Dominika Pajnik; 
 
Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode- perspektiva staršev, 
mladostnikov in vzgojiteljev 

 

 
 

45 

 

Kako v sodelovanje s starši vstopa vzgojiteljica?   

 

Tabela 3: Načini in pristopi sodelovanja s starši (Primer 1) 
 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

NAČINI VKLJUČEVANJA 
STARŠEV 

 
VZGOJITELJICA 
 
 Vzgojiteljica odnos z mamo 

vzpostavlja tako, da ji nudi občutek 
enakopravnosti, razumevanja in 
sprejetosti. 

 Zanima se za družinsko situacijo.  
 Izpostavi, da ji je pri sodelovanju 

pomemben uvid v družinsko situacijo 
in sposobnost poistovetenja s starši 
glede situacije z mladostnikom. 

 Odpira pomen timskega dela, kjer 
starš in mladostnik dobita z različnih 
strani isto argumentacijo. 

 Prizadeva si za ustvarjanje skupnih 
kompromisov in ciljev.  

 
STARŠ 
 
 Vzgojiteljica v procesu sodelovanja 

ustvarja občutek domačnosti in 
sprejetosti. 

 Vzgojiteljica se trudi ustvarjati 
skupne kompromise in cilje. 

 Vzgojiteljica je v odnosu iskrena, ima 
spoštljiv odnos ter upošteva mnenje 
starša. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Mladostnik meni, da ima možnost 

izraziti svoje mnenje. 
 Vzgojiteljica si prizadeva za 

ustvarjanje skupnih kompromisov in 
ciljev in omogoča občutek 
enakovrednosti v procesu 
sodelovanja. 

 Izpostavi možnost timskega dela, 
kjer spozna načine ravnanja. 
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OVIRE PRI SODELOVANJU 

 
VZGOJITELJICA 
 
 Izpostavi različna pričakovanja do 

vzgojnega dela med starši in 
vzgojitelji. 

 Težave pri prilagajanju zavodskemu 
redu oz. pravilom.  

 
STARŠ 
 
 Izpostavi neodzivnost vzgojiteljev na 

dežurni telefon. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Izpostavi premalo volje za 

sodelovanje na timih in različne 
zahteve med starši in vzgojitelji. 

  

POZITIVNA IZKUŠNJA 
SODELOVANJA 

 
VZGOJITELJICA 
 
 Izpostavi iskreno komunikacijo s 

strani mame in podporo s strani 
mame pri vzgojnih pristopih. 

 
STARŠ 
 
 Navaja skupni dogovor glede 

mladostnikovih izhodov za vikend in 
upoštevanje mnenja staršev pri 
ustvarjanju skupnih dogovorov. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Izpostavi skupne dogovore z 

vzgojitelji in razumevanje 
vzgojiteljev. 
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 Načini vključevanja staršev 

 

Vzgojiteljica si v odnosu do mame in mladostnika prizadeva za vzpostavljanje 

partnerskega odnosa in omogočanje občutka enakovrednosti in sprejetosti v 

odnosu sodelovanja: »V procesu sodelovanja mi je pomembno, da starš prepozna 

vzgojitelje in druge delavce kot enakovredne partnerje in kot ljudi, ki so tam zato, da 

pomagajo družini, ne pa kot nekdo, ki jih kontrolira in posega v družino. Mama in 

mladostnik potrjujeta, da se oba v procesu sodelovanja počutita kot enakovredna 

partnerja. Mama meni, da ji vzgojitelji ta občutek zagotavljajo z »domačnostjo, 

odnosom spoštovanja in občutkom, da nisem edina, ki se ji dogajajo te stvari.« 

Mladostnik pri tem navaja, da ima »v procesu sodelovanja možnost izraziti svoje 

mnenje«. 

 

Vzgojiteljica pri delu z mladostnikom in sodelovanju z družino izpostavlja pomen 

razumevanja družinske situacije in ozadja družinskih odnosov: »Pri 

vzpostavljanju odnosa je pomembno, da starša poslušam, da kažem zanimanje za 

njihovo družinsko življenje, za odnose, za fanta, da se trudim, da njihovega fanta 

dobro spoznam, da začutijo, da ti je mar.« K pomenu razumevanja družinske 

situacije dodaja tudi sposobnost uvida v družinsko situacijo in poistovetenje s 

starši glede situacije z mladostnikom: »Zdi se mi, da je mami zelo pomembno, da 

smo tudi mi začeli odkrivati, kaj vse je v ozadju, da nima več občutka, da je ena tečna 

mama, ki le teži. Menim, da si mama želi, da ko se nekaj zgodi v družini, tudi mi z 

enako resnostjo, kot ona, to obravnavamo.«  

 

Mama navaja, da vzgojiteljica v odnosu sodelovanja ustvarja občutek domačnosti in 

sprejetosti: »Že prvi stik z vzgojiteljico je bil tak, da sem se jaz počutila domače. Ko 

ni bil v hiši tuj človek, ampak domač. Tudi, ko sem prišla sem na tim, sem bila 

sprejeta, kot da se poznamo že ne vem koliko let. Zdi se mi, da ne glede na to, 

kakšne probleme imaš, kaj je v ozadju, prihajaš v družino in se pogovarjaš z družino, 

ne s strokovnimi delavci, ampak z družinskimi člani in to je potem čisto drug 

občutek.«  

 

Mama izpostavi tudi vzgojiteljičino pripravljenost in dostopnost za pogovor: 

»Predvsem smo se pogovarjali po telefonu, tudi večkrat na teden oz. po potrebi.«  

 

Vzgojiteljica si v procesu sodelovanja prizadeva za sklepanje skupnih dogovorov 

in stremljenje k istim ciljem: »Z mamo in mladostnikom smo sklepali dogovore, 

sploh glede izhodov ob vikendih. V interesu nam je bilo, da sledimo skupnim ciljem in 

željam.« To potrjuje tudi mama: »Ob raznih dilemah me je vzgojiteljica vprašala tudi 

za moje mnenje in težila k temu, da najdemo rešitev, s katero bi se približala željam 

in interesom vseh,« ter mladostnik: »Glede izhodov za vikende smo sklenili skupne 

dogovore.« 
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Vzgojiteljica daje pomen timskemu delu pri sodelovanju z družino: »Dosti pomeni 

timsko delo, da dobi mama z različnih strani isto argumentacijo, zakaj bi bilo nekaj 

dobro, neke spremembe v družini ali pravilih.« Pomen timskega dela izpostavi tudi 

mladostnik: »Na timih vedno za naprej izvem svoje možnosti, ki jih imam. Iz različnih 

strani spoznam nove načine, kako bi lahko ravnal vnaprej.« 

 

Vzgojiteljica pri vstopanju v sodelovalni odnos z mamo in mladostnikom stremi k 

vzpostavljanju odnosa, ki temelji na sprejemanju družine, poglobljenemu 

spoznavanju njene zgodovine in odnosov med družinskimi člani, omogočanju 

družinskim članom občutek enakovrednosti v procesu sodelovanja in sprejemanju 

njihovega mnenja. Vzgojiteljica, mama in mladostnik kot pomemben element 

sodelovanja izpostavijo prizadevanje vzgojiteljice za sklepanje skupnih dogovorov, 

kjer se približajo željam in pričakovanjem vseh vpletenih v proces sodelovanja.  

 

 Ovire pri sodelovanju 

 

 Vzgojiteljica kot oviro pri sodelovanju izpostavi različna pričakovanja in 

prilagajanje redu zavoda: »Težko je bilo prilagajati pričakovanja, predvsem 

kar se tiče dogajanja doma. Konkretno, kdaj se mora mladostnik vračati ob 

vikend izhodih, ker sta starša bolj, kot so se pojavljale težave, bolj sta 

zategovala ure prihoda domov. Imela sta potem nekako nerealno postavljene 

ure, ampak bom rekla temu, da sta tako postavila ure, da je fant 100 % 

zamudil in šel čez to uro. Tako, da tukaj smo porabili nekaj časa, da smo malo 

razširili meje, tudi z razlogom, da ima fant malo več svobode. Zdi se mi, da 

bolj kot fanta tišiš, bolj bo šel kontra. Glede na to, da je mladostnik prišel iz bolj 

odprtega sistema v zaprtega, so starši pri nas računali na strožje 

sankcioniranje, kar se pa mi od začetka nismo šli, ker se nam ne zdi pametno, 

da takoj na začetku trdo sankcioniramo, ampak, da smo malo počakali, da se 

fant pokaže. Zdi se mi, da je od začetka gospa težko razumela, zakaj ni za 

vsako malenkost fant kazensko vikend v zavodu, zakaj je pametno morda kdaj 

s tem počakati in poskusiti z drugimi načini, s pogovorom, svetovanjem, 

alternativnimi kaznimi itd.«  

 

Vzgojiteljica je oviro presegla na podlagi odnosa in zaupanja: »Potem je nekako 

vzpostavila zaupanje, da že vemo, kaj delamo, da imamo svoje razloge za to.« 

 

 Mama je kot oviro sodelovanja izpostavila neodzivnost vzgojiteljice na 

dežurni telefon: »To mi je bilo moteče, da ko je fant odšel od doma brez 

dovoljenja, sem poklicala v zavod in se niso javili takoj. Menim da, če je 

dežurni telefon, naj bi ga dežurni imel pri sebi, če ne drugega, da javi, da 

pokliče nazaj. Ne pa, da si v bistvu tisti čas pod pritiskom, ker ne moreš dati to 

iz sebe ven.« 
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Navaja, da je svojo oviro presegla s tem, da je o tem spregovorila po timu in bila 

razumevajoča: »V bistvu nisem oseba, ki bi kuhala zamero, povem vse na prvo roko 

in to je to. To sem povedala vzgojiteljici po timu, saj se na timu nismo pogovarjali o 

takih stvareh in tam tega nisem izpostavljala. Drugače pa, sej vemo. Tudi jaz nimam 

vedno telefona pri sebi.«  

 

 Mladostnik je kot oviro pri sodelovanju izpostavil to, da nima volje sodelovati 

na timih in se držati dogovorov: »Nimam volje, da bi sodeloval. Ne 

upoštevam pravil in dogovorov, ker nimam volje.« in da starši in vzgojitelji 

zahteve izražajo na različne načine in pri tem niso vsi razumljeni: »Sej vsi 

povejo isto. Sam vsak na svoj način. Potem pa enega bolj razumem, enega 

manj.« 

 

Mladostnik navaja, da bi ovire presegel na tak način, da bi imel več interesnih 

dejavnosti: »Bolj bi moral imeti zapolnjen čas. Rabim interes.« V primeru, da zahtev 

vzgojitelja ali starša ne razume, prosi, da se mu stvari razloži na drugačen način: 

»Vprašam še enkrat tistega, ki ga ne razumem, kaj je mislil, da mi na drug način 

pove.«  

 

 Pozitivna izkušnja sodelovanja 

 

Vzgojiteljica navaja, da je mama v komunikaciji iskrena in korektna, kar vpliva na 

kakovost sodelovanja in dela z mladostnikom: »Sodelovanje ocenjujem kot zelo 

korektno. Temu veliko pripomore tudi mama, ki podaja zelo konkretne in resnične 

informacije, kaj se s fantom doma dogaja čez vikend. Redno kliče, se drži dogovorov, 

da pride na sestanke, tako da je to en dober primer prakse. Tudi sama pove, kdaj ne 

zmore več in kdaj je po njenem mnenju naredila napako, da je v kakšnem trenutku 

preveč čustveno reagirala, ali preveč zahtevala, popuščala. Zelo dobro zna tudi samo 

sebe pokritizirati in se videti kot starša. Nima te slepe pege, da je perfektna.« Kot 

pozitivno izkušnjo vzgojiteljica navede tudi, da jo starš podpira pri vzgojnih 

pristopih: »Vedno nas tudi podpre v nekih naših odločitvah pri vzgojnih pristopih.« 

 

Mama kot pozitivno izkušnjo izpostavi skupni dogovor glede mladostnikovih 

izhodov za vikend in upoštevanje njenega mnenja: »Skupaj smo postavili meje 

glede izhodov, ker sem bila sama pri tem nemočna. Mi je pa všeč, da sta moja 

beseda in predlog vedno upoštevana. Včasih tudi vzgojiteljem svetujem, kako ravnati 

s fantom v določeni situaciji.« Dogovor glede vikend izhodov kot pozitivno izkušnjo 

ovrednoti tudi mladostnik: »Všeč mi je bilo, da smo se zmenili, da lahko imam 

podaljšane izhode za vikend.« Vzgojiteljica pozitivno izkušnjo povezuje s kvalitetno 

vzpostavljenim odnosom z mamo, ki vključuje iskreno komunikacijo in podporo mame 

pri njenih odločitvah. Mama in mladostnik pa s prizadevanji vzgojiteljice po 

vzpostavljanju skupnih dogovorov in ciljev.  



Univerza v Ljubljani- Pedagoška Fakulteta                                                                     Dominika Pajnik; 
 
Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode- perspektiva staršev, 
mladostnikov in vzgojiteljev 

 

 
 

50 

 

Kako načini sodelovanja z mamo s strani vzgojiteljice odražajo upoštevanje 

potreb mladostnika, starša ter konteksta celotne družine? 

 

Tabela 4: Kako načini sodelovanja upoštevajo in vključujejo potrebe staršev in 
celotne družine (primer 1) 

 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

NAČINI ODZIVANJA 
 NA POTREBE STARŠEV IN 

CELOTNE DRUŽINE 

 
VZGOJITELJICA 

 
 Izpostavi sposobnost aktivnega 

poslušanja in empatije. 

 Zanimanje za družino, njihove 

odnose in zgodovino. 

 Razbremenjuje občutke krivde 

mame. 

 Mami nudi nasvete, potrditve v 

vzgojnih odločitvah, pomoč in 

podporo. 

 Podaja verodostojne informacije. 

 
STARŠ 
 
 Izpostavi spoštljiv in razumevajoč 

odnos vzgojiteljice. 

 Občutek, da je v odnosu slišana in 

upoštevana, občutek domačnosti in 

sproščenosti z vzgojiteljico. 

 Uporaba razumljive terminologije 

vzgojiteljice in verodostojne 

informacije. 

 Sklepanje kompromisov z 
vzgojiteljico. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Enakovrednost v procesu 

sodelovanja. 

 Sklepanje kompromisov z 
vzgojiteljico in podajanje 
verodostojnih informacij. 
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Vzgojiteljica potrebam mame sledi na način, da se približa razumevanju družinske 

situacije, s čimer mamo razbremeni občutkov krivde in ima sposobnost 

aktivnega poslušanja: »Da jo poslušam, da kažem zanimanje za njihovo družinsko 

življenje, da se trudim, da njihovega fanta dobro spoznam, da začutijo, da ti je mar. 

Da vidijo, da si ga tudi ti spoznal v nekih neprijetnih stvareh, kakršnih jih tudi oni 

doma doživljajo. Da ne izpadeš, da delaš pavšalno, ampak se želiš spustiti tudi v 

neke globlje stvari in to raziskati in pri tem iskati povezave, vzroke in posledice. Jaz 

tudi menim, da je potrebno biti sproščen. Pri tej gospe vidim, da ji zelo paše, da smo 

zelo sproščeni v komunikaciji, da se tudi ona lahko počuti sproščeno. Ker potem 

imajo občutek, da se lahko nekdo z njimi poistoveti in da jih razume, kaj se jim 

dogaja, ko je ta otrok doma. Mislim, da starši najbolj rabijo to, da so slišani in da jih 

malo, konkretno to mamo, razbremeniš nekih občutkov krivde, zakaj so šle stvari 

narobe in da jih poskušaš opolnomočiti. Da so čisto v redu in da kar naj delajo stvari, 

kakor jih delajo, ker čisto v redu delujejo.«  

 

Vzgojiteljica si pri svojem delu prizadeva slediti in upoštevati potrebe mame: »Jaz pri 

tej mami opažam, da predvsem rabi pogovor, zato si vedno vzamem čas zanjo, da 

lahko ona pove, koliko jo ene stvari motijo, težijo, koliko je kdaj obupana, nemočna, 

kakor koli. Tudi vedno pokliče, mi njo pokličemo in mislim, da nas dojema kot ljudi, ki 

ji želimo pomagati.« Mama navaja, da ima v procesu sodelovanja potrebo biti 

slišana in imeti možnost pogovora: »Jaz včasih potrebujem samo nekoga, ki me 

posluša. Samo, da me posluša, da dam jaz to ven.« 

 

Vzgojiteljica mami omogoča pomoč in svetovanje: »Družina potrebuje tudi nasvete 

in potrditev nekih vzgojnih prijemov, sankcij, pohval, korigiranje, kar se porabe 

denarja tiče, take stvari. Kdaj kakšen nasvet, kako v kakšni situaciji odreagirati, pač 

pomoč, za kar smo mi dejansko tukaj.«  

 

Tako vzgojitelji kot starši in mladostniki menijo, da je v procesu sodelovanja 

pomembna iskrena komunikacija z vseh strani. Mama navaja, da je bil odnos z 

obeh strani iskren: »Odnos vzgojiteljev do mene je bil spoštljiv. Povedali so stvari 

iskreno in direktno, prav tako jaz. Tudi sina učim iskrenosti.« Vzgojiteljica pri tem 

dodaja, da je sčasoma postal iskren tudi mladostnik: »Mladostnik je ugotovil, da je 

bolje stvari povedati po resnici, ker drugače jih bo povedala mama.« Iskreno 

komunikacijo v procesu sodelovanja izpostavi tudi mladostnik: »Vem, da bom od 

vzgojiteljice dobil iskren odgovor.«  

 

Mama izpostavi, da je bila v procesu sodelovanja s strani vzgojiteljice upoštevana 

tudi njena beseda: »Skupaj smo postavili meje za izhode. Ker tukaj sem bila tudi jaz 

nemočna, ker tega ni upošteval. Pa da je še on vse to slišal. Upoštevana sem bila 

tudi pri predlogih.«  
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S tem se strinja tudi mladostnik: »Delali smo kompromise. Mama je nekaj povedala, 

potem so povedali iz zavoda in poskusili smo najti neko skupno točko. Tudi jaz sem 

lahko povedal svoj predlog.« Mama dodaja, da vzgojiteljica v odnosu ne uporablja 

strokovnih terminov: »Fajn se mi to zdi, da se lahko pogovarjamo čisto po domače, 

oni ne uporabljajo izrazov, ki jih človek ne bi razumel in jaz lahko čisto po domače 

povem, kaj in kako.«  

 

Vzgojiteljica se trudi identificirati in slediti potrebam mame. Navaja, da je njena 

najizrazitejša potreba pogovor, kar mama tudi potrdi. V procesu sodelovanja se 

skuša preko razumevanja družinske dinamike poistovetiti z mamo in jo razbremeniti 

občutkov krivde, jo opolnomočiti, nuditi nasvete in usmeritve. Tako vzgojiteljica kot 

mama in mladostnik veliko pomena pri sodelovanju pripisujejo odkriti komunikaciji.  

 

 

Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja odrazijo v življenju 

mladostnika, v starševski vzgoji in dinamiki celotne družine?   

 

Tabela 5: Spremembe pri mladostniku in v celotni družini kot odraz uveljavljenih 

načinov in pristopov sodelovanja (Primer 1) 

 
KATEGORIJA KODE 2. REDA 

SPREMEMBE PRI MLADOSTNIKU 
 IN V CELOTNI DRUŽINI KOT  

ODRAZ UVELJAVLJENIH  
NAČINOV IN PRISTOPOV 

SODELOVANJA 

 
VZGOJITELJICA 

 
 Začele so se kazati mladostnikove 

težave. 
 Mladostnik je postal v odnosu iskren. 

 
STARŠ 
 
 Izboljšanje družinskih odnosov, 

učnega področja mladostnika, 
njegove osebne higiene. 

 Mladostnik pripomore pri 
gospodinjskih opravilih. 

 Izpostavi lastno vztrajnost, osebno 
rast in odločnost v zahtevah. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Izpostavi izboljšane odnose med 

družinskimi člani, milejše zahteve 
mame in napredek na učnem 
področju. 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška Fakulteta                                                                     Dominika Pajnik; 
 
Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode- perspektiva staršev, 
mladostnikov in vzgojiteljev 

 

 
 

53 

Vzgojiteljica meni, da je usklajeno sodelovanje z mamo pripomoglo, da je mladostnik 

iskren, prav tako je začela spoznavati njegove težave: »Fanta smo predvsem 

spravili v stisko zaradi tega, ker je dobil ista sporočila od mame in od nas. Ker ni 

nikjer dobil potuhe in je v bistvu začel v nekaterih stvareh nazadovati. Kar sicer niso 

pozitivne spremembe. Stvari so začele prihajati na dan. Mi je pa všeč, da fant dosti 

pove, ker ve, da bo sicer mama povedala.« 

 

Mama navaja spremembe na področju: 

 

 kvalitetnejših odnosov v družini, kar pripisuje možnosti pogovora z 

vzgojiteljico ali drugimi vzgojitelji v zavodu: »Edino to, da tisti trenutek, ko 

mladostnika ni, ko se z njim nekaj dogaja, da lahko pokličem, da te pomirijo, 

da nisi živčen. To se odraža potem tudi na naših odnosih v družini.« 

 učenja, dela za šolo in osebne higiene mladostnika: »Izboljšalo se je pa 

njegovo učenje. Začela se je izboljševati tudi njegova osebna higiena. Prej je 

bilo porazno.« 

 mladostnikovega opravljanja in sodelovanja pri gospodinjskih opravilih: 

»Dostikrat tudi doma skuha kosilo, ker prej ni bil toliko zagret za domača 

opravila.« 

 

Mama pri sebi opaža, da je zaradi sodelovanja z vzgojitelji postala bolj vztrajna in 

odločna v svojih zahtevah, ter da je sodelovanje pripomoglo k njeni osebni rasti: 

»Edino toliko vpliva, da jaz vztrajam pri vzgoji, ki sem jo začela in ki jo z dogovori 

nadaljujemo. Sem bolj vztrajna, kot sem bila. Sodelovanje je pripomoglo tudi na moji 

osebni rasti.« 

 

 

Mladostnik navaja spremembe na področju: 

 

 izboljšanja družinskih odnosov: »Ja, ker smo vsi bolj mirni doma. Ne 

kregamo se več toliko. Z bratom sva se sedaj malo pomirila, ker sem se ves 

čas kregal z njim.« 

 odnosa z mamo: »Mama ni več tok tečna. Prej je bila bolj zakomplicirana, 

sedaj je bol v izi.« 

 šolskega dela: »V zavodu se sedaj več učim, vendar še vedno doma ne 

delam kaj za šolo.« 

 

Sodelovanje je v okviru družinske dinamike vplivalo na izboljšanje družinskih 

odnosov in odnosa mladostnika z mamo. Mladostnik je napredoval na šolskem 

področju, prav tako pripomore pri gospodinjskih opravilih. Mama navaja tudi 

spremembe na področju starševske vzgoje, saj je postala v zahtevah odločnejša in 

vztrajnejša.  
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Predlogi vzgojiteljice, starša in mladostnika za bolj kakovostno in v družino 

usmerjeno sodelovanje 

 

Tabela 6: Predlogi za kakovostnejše sodelovanje (Primer 1) 

 

 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

PREDLOGI ZA KAKOVOSTNEJŠE  
SODELOVANJE 

 
VZGOJITELJICA 
 
 Predlaga več obiskov na domu in 

osebnega stika. 
 Mobilno službo, ki bi prihajala 

pogosteje v družino. 
 Šolo za starše. 
 Neformalna druženja z družinami 

(pikniki, športni dnevi idr.). 

 
STARŠ 
 
 Predlaga pogostejše telefonske 

pogovore, namesto sklicevanja 
timov. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Predlaga več individualnega dela in 

razgovorov v zavodu. 

 

POTREBE ZA KAKOVOSTNEJŠE 
SODELOVANJE 

 
VZGOJITELJICA 
 
 Potrebuje več časa, namenjenega 

delu z družino. 
 Predlaga zakonsko ureditev 

sodelovanja s starši v vzgojnih 
institucijah. 

 
STARŠ 
 
 Predlaga sprejemanje starša kot 

enakovrednega partnerja. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Potrebuje več interesnih dejavnosti. 
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 Predlogi za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojiteljica je kot predlog kakovostnejšega sodelovanja z družino izpostavila:  

 

 več obiskov na domu in osebnega stika: »Potrebnih je čim več obiskov na 

domu, ker se ljudje veliko bolj drugače obnašajo doma kot na sestanku, ker so 

doma bolj sproščeni. Več stvari povejo. Da pri njih spiješ kavo, da ti pokažejo, 

kaj imajo doma. Tako se ljudje počutijo dosti bolj varne, odnosi postanejo bolj 

človeški in ne formalni. Dosti ljudem pomeni, da če prideš k njim domov in 

stvari, ki jih imajo, pozitivno oceniš. Da tudi njih zaznavaš kot urejene ljudi, da 

skrbijo za svojo družino in jim daš tudi to potrditev, da imajo občutek, da nekaj 

pa delajo prav. Vsaj eno stvar.«  

  z obiski na domu povezujejo tudi potrebo po dodatnem mobilnem 

pedagogu: »Morali bi imeti mobilnega pedagoga, ki bi večkrat šel na dom, v 

petek mladostnika odpeljal domov in pozdravil še starše. Ali pa v soboto pride 

na obisk domov, da preživi malo časa s celo družino.« 

 več neformalnih srečanj z družino: »Menim, da ne bi bilo slabo starše 

vključevati v kakšna neformalna druženja, recimo, da jih povabimo na piknik, 

kjer te ne doživljajo kot uradno osebo, ampak da vidijo, da si čisto normalen 

človek, ki se zna sprostiti. Da nimamo samo tistih sitnih pogovorov, ko gre kaj 

narobe in je stvari treba reševati.« 

 šolo oz. skupino za starše: »Kakšna šola za starše bi bila super. Menim, da 

bi na ta način starši našli tudi oporo, ki jo mogoče pri nas ne najdejo ali ne 

prepoznajo zaradi strahu, predsodkov. Med sabo bi si lahko tudi delili dobre 

izkušnje sodelovanja z zavodom. Morda bi pri kom dosegli to, da ne bi zavoda 

tako zavračal, da nas ne bi dojemali kot ljudi, ki se vtikajo v njihove družine, 

ampak pravi pomen tega.« 

 

Mama pa kot predlog sodelovanja, nasprotno od vzgojiteljice, izpostavi potrebo po 

več telefonskih pogovorih in manj sklicevanj timov: »Zavod sprejemam, 

deluje mi domače, ne glede na to, zakaj sem tukaj, zato je tudi počutje mogoče 

boljše in lažje delamo. Je tukaj tudi telefon v teh trenutkih dovolj hiter, kadar so 

dosegljivi. Se da pa tudi s pogovorom, kar je bolj hitro, kot sklicevanje tima, rešiti 

stvari. S sklicevanjem tima na koncu že pozabiš, zakaj je bil sklican. Mi se tudi po 

telefonu zelo v živo pogovarjamo.« 

 

Mladostniki so kot predlog kakovostnejšega sodelovanja izpostavili več 

individualnega dela: »Kakšne stvari bi pogosteje povedal vzgojiteljem na 

samem, ne pred ostalimi. Lažje bi bilo tudi individualno sodelovanje.«  
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 Potrebe za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojiteljica je izpostavila, da za kakovostnejše sodelovanje potrebujejo čas: »Če bi 

moj delovni čas dopuščal, bi z njimi več časa preživela na štiri oči. Da vidiš ljudi, da 

ne gre vedno za telefonske pogovore.«  

 

Vzgojiteljica izpostavi, da bi bilo treba področje sodelovanja s starši urediti z 

zakonodajo. Vzgojitelji bi za kakovostnejše delo z družino potrebovali več časa in 

pristojnosti. Meni tudi, da bi bilo treba uvesti strožje mehanizme, ki bi starše 

obvezovali k sodelovanju: »Kar se zavodskega sistema tiče, to je tako sistemska 

napaka kot napaka staršev, je sodelovanja s starši premalo. Pogosto se to dogaja 

tudi zaradi nesodelovanja s strani staršev. Zdi se mi nerealno, da bi mladostnik 

dosegel neke pomembne spremembe, če se celotna družinska dinamika ne 

spreminja. Se pravi, prepogosto se prenaša vse breme sprememb na mladostnika, 

nič pa na starše. Zanimivo mi je, kako starši pogosto ne vidijo svojih napak pri vzgoji 

in jih ne znajo spremljati in delati na sebi, ker ne razumejo, da je to povezano z 

napredkom mladostnika. Sebe ne vidijo v tej zgodbi in vse prelagajo na mladostnika. 

Potem ti fantje živijo z občutki krivde in bremenom. Menim, da bi se moralo dajati več 

poudarka na to, da starši prevzamejo odgovornost za vzgojo in svoj način življenja. 

Je pa res, da bi tukaj moral biti na terenu veliko več CSD in tudi z naše strani menim, 

da bi morali imeti na terenu mobilne službe, ki bi redno hodile na domove in 

spremljale situacije. Sicer je to hud poseg v družino, ampak v določenih primerih je to 

edina rešitev, da bi se kaj spremenilo tudi doma. Tako kot se dajejo zahteve fantom, 

bi se morale tudi staršem.« 

 

Mama posebnih potreb ne navaja, le to, da bi bila rada tudi v prihodnje obravnavana 

kot enakovredna partnerica v procesu sodelovanja: »Jaz poleg tega menim, da 

nimam dodatnih potreb, ker je to dovolj. Kar potrebujem, je dejansko to, da me 

poslušajo, spoštujejo, in občutek domačnosti. Da se počutim enakovredno.« 

 

Mladostnik izraža potrebo po tem, da bi imel bolj zapolnjen prosti čas: »Bolj bi 

moral imeti zapolnjen čas. Rabim interes.« Izpostavi tudi, da bi moral pogosteje 

upoštevati dogovore: »Jaz bi moral bolj sodelovati zraven in upoštevati dogovore.« 
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 Lastni prispevek, ki ga vzgojiteljica, starš in mladostnik vidijo pri 

sodelovanju 

 

 Vzgojiteljica meni, da k sodelovanju prispeva z razumevanjem, aktivnim 

poslušanjem in empatijo v odnosu do staršev in otrok. Kot pomemben vidik 

je izpostavila ustvarjanje enakovrednega odnosa s starši in zanimanje za 

družinsko situacijo in njihove odnose. Kot prispevek dobrega sodelovanja 

je tudi, da se v odnosu med staršem in mladostnikom tudi pogosto sliši glas 

mladostnika.   

 

 Mama je odgovorila, da k sodelovanju pripomore z odkritostjo in 

komunikativnostjo: »S svojo odkritostjo, ker nisem tiho, ker takoj povem. Ne 

skrivam nič in odkritosti učim tudi mladostnika.«  

 

 Mladostnik meni, da k sodelovanju ne pripomore, ker nima volje do 

sodelovanja: »Ne vem. Jaz imam samo en problem, ker se mi nič ne da.« To 

bi po njegovem mnenju rešil na način, da bi bil njegov prosti čas bolj zapolnjen 

in bi pogosteje upošteval dogovore. 
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5.3 DRUGI PRIMER (vzgojitelj, mama in mladostnik) 

 

Pri drugem primeru je sodeloval matični vzgojitelj, mama mladostnika in mladostnik. 

Z mamo in mladostnikom sem intervju izpeljala v domačem okolju, z vzgojiteljem pa v 

mirnem lokalu. Mladostnik je star 17 let in v zavodu biva približno 1 leto in pol. V 

vzgojni zavod je bil nameščen na prošnjo mame z namenom, da se mladostnika 

zaradi stopnjujočih težav v socialni integraciji in čustvovanju začasno odstrani iz 

domačega okolja. Začetki njegovega bivanja v zavodu so bili povezani z jezo, ki jo je 

čutil do mame, ker ga je umaknila iz domačega okolja, čemur so sledili dolgotrajni 

nedovoljeni izhodi iz zavoda. Sčasoma je začel zavod in vzgojitelja sprejemati, 

izboljšal se je tudi njegov odnos z družino. Njegovo primarno družino poleg mame 

sestavlja tudi sestra. Matični vzgojitelj ima deset let delovnih izkušenj v vzgojnem 

zavodu. Mama mladostnika z matičnim vzgojiteljem redno in vestno sodeluje, prav 

tako se redno udeležuje timskih sestankov.   

 

Sledi analiza glede na posamezno raziskovalno vprašanje.  

 
Kako v sodelovanje s starši vstopa vzgojitelj?   
 
Tabela 7: Načini in pristopi sodelovanja s starši (Primer 2) 
 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

VKLJUČEVANJE 
STARŠA 

 
VZGOJITELJ 
 
 Pri mami ustvarja občutek 

enakopravnosti, razumevanja,  
sprejetosti in domačnosti. 

 Zanima se za družinsko situacijo in 
odnose. 

 Z mamo in mladostnikom sprejema 
skupne dogovore in stremi k 
skupnim ciljem. 

 
STARŠ 
 
 Vzgojitelj ustvarja občutek 

domačnosti in sprejetosti, se zanima 
za družinsko situacijo. 

 Vzgojitelj omogoča sprejemanje 
skupnih dogovorov in stremljenje k 
istim ciljem. 

 Vzgojitelj ima spoštljiv odnos in 
podaja iskrene in zanesljive 
informacije. 
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MLADOSTNIK 
 
 Vzgojitelj ima spoštljiv odnos in 

podaja zanesljive informacije. 
 Vzgojitelj mu nudi sprejemanje 

skupnih dogovorov in stremljenje 
istim ciljem. 

 Sodelovanje z vzgojiteljem je 
postopno. 

 

OVIRE PRI SODELOVANJU 

 
VZGOJITELJ 
 
 Izpostavi konflikt z mamo zaradi 

podajanja iskrenih informacij in 
različna pričakovanja do vzgojnega 
dela med starši in vzgojitelji. 

 
STARŠ 
 
 Nestrinjanje z odločitvami vzgojitelja 

glede odhodov mladostnika domov 
za vikend. 

 Navaja finančne obremenitve zaradi 
oddaljenosti zavoda. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Poroča o pomanjkanju lastne volje 

za sodelovanje na timih.  

  

POZITIVNA IZKUŠNJA 
SODELOVANJA 

 
VZGOJITELJ 
 
 Izpostavi izboljšanje družinskih 

odnosov.  

 
STARŠ 
 
 Daje pomen timskemu delu, 

skupnemu sodelovanju ter sklepanju 
skupnih dogovorov in ciljev. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Izpostavi skupne dogovore z 

vzgojiteljem in njegovo 
prilagodljivost. 
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 Vključevanje staršev 

 

Vzgojitelj si prizadeva vzpostavljati kakovosten odnos z mamo in ji omogočati 

občutek enakovrednosti in sprejetosti v procesu sodelovanja. Vzgojitelj navaja, 

da mami in mladostniku zagotavlja občutek domačnosti, sproščenosti, se zanima 

za družinsko situacijo in se jo trudi razumeti: »Poskusil sem se sprostiti do te 

mere, da bi tudi ona nam zaupala. Se pravi, da smo že delali s takimi fanti, bomo 

delali s fanti, da to ni noben problem, to se dogaja. Način, da poskušaš človeka 

sprostiti, da pove malo več o sebi oz. kakšna je situacija doma in s fantom. Se je tudi 

dosti sprostila, ja. Ker prihajam iz istega okolja kot mama, sem ji želel čim bolj 

približati domače okolje, občutek domačnosti in razumevanja situacije skozi 

pogovor.«  

 

Mama izpostavi zanimanje vzgojitelja za družinsko situacijo: »So jih zanimale 

razmere doma, kako jaz na te stvari gledam in kako je pri nas potekala vzgoja.« 

 

Mladostnik pri vzgojitelju ceni direktnost v komunikaciji, ter jasne in iskrene 

informacije: »Moje mnenje je, da je vzgojitelj direktno povedal stvari. Če je bilo kaj 

narobe, je mami povedal, da je tako in tako. Ni ovinkaril. Želel je, da se skupaj držimo 

dogovorov. Držal se je tudi vsega, kar smo se zmenili. Ker, ko se je on držal, sem se 

jaz držal in potem je tudi mama postopoma začela stvari upoštevati. Najboljše je bilo, 

da sem vedel, da bom dobil iskren odgovor.« Tudi mama poroča o vzgojiteljevem 

iskrenem in spoštljivem odnosu: »Odnos vzgojitelja do mene je bil spoštljiv. Ni 

imel kart pod mizami. Tudi jaz mu nisem lagala, sem povedala stanje, kakršno je.«  

 

Vzgojitelj potrjuje, da so bile informacije mame resnične, vendar je želela kdaj 

kakšni stvari zmanjšati pomen: »Resnične so bile, mogoče bi bila lahko včasih bolj 

konkretna. Včasih je kaj tudi minimalizirala. Šele potem, ko sva se pogovarjala nekaj 

časa, je povedala, npr. da je tudi ona zavohala travo v njegovi sobi.« 

 

Vzgojitelj si prizadeva z mamo in mladostnikom sklepati skupne dogovore in 

stremeti k istim ciljem: »Poskušali smo iti v dogovore, se dogovoriti z mamo, kaj naj 

fantu dovoli in koliko naj odstopa od tega. Se pravi, postavljanje meja na primeren 

način, da gre v neke skupne želene cilje. Z nekim vzpostavljanjem kompromisov, da 

je včasih potrebno tudi malo stopiti nazaj. Predvsem smo delali na njihovi 

komunikaciji in sklepanju skupnih dogovorov, prek katerih smo lahko fanta 

usmerjali.« Tudi mama meni, da ima vidik sklepanja skupnih dogovorov in ciljev 

pomemben doprinos k uspešni obravnavi in sodelovanju: »Jaz mislim, da, če ne bi 

držali skupaj in imeli iste smeri, ne bi bili uspešni. Že tukaj smo šli en čas zelo po 

robu, da smo obvladovali stvar. Sploh pri begih. Sem jaz morala kar dobro vlogo 

odigrati. Najbolj je po mojem mnenju doprineslo sprejemanje nekih pametnih 

kompromisov in isti cilji.«  
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Z mnenjem mame in vzgojitelja se je strinjal tudi mladostnik: »Skupaj smo sklepali 

dogovore, s katerimi smo bili vsi zadovoljni. In sklenili smo neko skupno sredino, da 

smo bili vsi z dogovorom zadovoljni. Je bilo sicer par situacij, ko so oni postavili mejo, 

samo so bile to take situacije, ko so mejo res morali postaviti, drugače ni šlo.« 

 

Kot pomemben pristop sodelovanja, sploh ob nesoglasjih, mama izpostavi 

pripravljenost vzgojitelja na pogovor: »V 99 % je bilo naše sodelovanje ok. Smo 

našli neko skupno točko prek pogovora.« 

 

Mladostnik izpostavi pomen postopnega sodelovanja: »Sodelovanje je potekalo 

postopoma, kar se najbolj splača. Ne dosežeš nekaj tukaj čez noč, ampak traja nekaj 

časa.« 

 

Vzgojitelj stremi k sodelovanju, v katerem bi se mama in mladostnik počutila 

enakovredno vključena. Mamo in mladostnika skuša privabiti k sodelovanju s tem, da 

ustvarja občutek domačnosti, sproščenosti in je v komunikaciji direkten in iskren. 

Prizadeva si za skupno sklepanje kompromisov in ciljev vzgojnega delovanja.   

 

 

 Ovire pri sodelovanju 

 

Vzgojitelj je kot oviro pri sodelovanju navedel: 

 

  konflikt vzgojiteljice, ki je mami izrazila lastno mnenje, s katerim se 

mama ni strinjala: »Jaz ne, je pa sodelavka prišla do konflikta z mamo. 

Mama je zelo težko sprejemala nekatere direktne informacije, ki njej niso bile 

všeč. Da mogoče nekaj dela neprimerno, ali se ne drži naših dogovorov tako, 

kot bi se jih morala. Tukaj je prišlo do konflikta.«  

 

Vzgojitelj navaja, da so konflikt rešili z menjavo komunikacije med vzgojiteljskim 

parom: »Dejansko sem jaz vstopal v komunikacijo namesto sodelavke in naše 

socialne delavke. Pri mami se je tudi čutilo, da je lažje komunicirala z moškimi. Izhaja 

iz moškega sveta in ji je tudi to veliko bolj ustrezalo.« 

 

  mama njihovih usmeritev ni sprejemala zlahka, kar pomeni, da je prihajalo 

do razhajanj v pričakovanjih dela z mladostniki med staršem in 

vzgojitelji: »Ni rada sprejemala nekih usmeritev preveč z lahkim srcem. Neke 

osnovne stvari je sprejela, ne pa preveč. Njej bi bilo najbolj všeč, če bi bil 

režim vojaški, »po cegeljcih«. Tega nismo nikoli poskušali, ker smo ocenili, da 

pri fantu to ne bi imelo smisla. Sodelovala je, kolikor je mogla s svojo blokado 

in zidom. 
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Do nekod nas je spustila, potem je pa bilo: »Jaz bom tako naredila«; »Tako je 

prav«; »Jaz vem, kakšen je moj pubec«. Do nekod smo lahko prišli, potem je 

bilo pa dovolj. Ne dovoli si, da bi koga upoštevala, žal.«  

 

Tudi mama potrjuje, da bi po njenem mnenju moral biti režim dela z mladostniki 

strožji in da je bilo sodelovanje v določenih stvareh pogojeno s podobnim 

mišljenjem, ki ga imajo vzgojitelji: »Ne vem, zakaj ne morejo imeti še trših 

prijemov, da bi hitreje prišli do nekega cilja. To bi verjetno doprineslo še boljše 

rezultate. Kot starš si lahko tam sodeloval, ko si dejansko bil istega mišljenja. Sploh v 

primerih, ko mladostnik ni smel priti v petek domov, kljub temu da sem jih za to 

prosila.« 

 

Mladostnik navaja, da je ob neskladnih pričakovanjih in dogovorih med starši in 

vzgojitelji, pogosteje upošteval vzgojitelje: »V tem primeru sem jaz matične 

vzgojitelje poslušal, če so bili neki dogovori. Sploh v začetku. Vedel sem, da ima 

mama neke zahteve, ki so bile včasih za mene nemogoče. Oni so to razumeli in sem 

se potem vseeno ravnal po navodilih matičnih vzgojiteljev. Ker sem vedel, da mama 

ne bo mogla biti zadovoljna, naj bodo vsaj oni zadovoljni. So se pa dogovorov, ki 

smo jih sklenili na timu, držali vsi. Tudi, če je mama dala kakšno zahtevo, so se 

poskušali prilagoditi in držati.« 

 

 Vzgojitelj kot oviro navaja tudi manipulacije mame glede bolezni 

mladostnika, ko se je mladostnikovo funkcioniranje v zavodu stabiliziralo (ko 

je bil nameščen že nekaj časa): »Veliko je bilo tudi manipuliranja glede 

bolniških za fanta z njene strani. Fant je šel na beg, nato k zdravniku, kjer si je 

uredil bolniško. Mama je to podpirala, ker se je to pogosto dogajalo. To nam ni 

bilo všeč. Podpirala je, da je fant bil doma. Ampak to je bilo seveda, ko se je 

fant malo umiril.« 

 

 Mama pa poroča o manipulacijah bolezni s strani fanta in nerazumevanju 

vzgojiteljev ob začetku bivanja mladostnika v zavodu: »Sploh na začetku se 

je to dogajalo, da so mu povedali: »Mama te ne želi domov, ker si bolan.« Jaz 

sem pa vedela, da vedno, ko bo prišel domov, bo bolan. Da ne bo on ozdravel 

in bo tam. Vedno bo bolan. Jaz sem takrat dobila občutek, da se jim smili, ker 

ni doma oskrbovan, kot je treba. Sej potem, ko so fanta spoznali, je šlo boljše. 

Vendar vedno ne moreš biti na isti točki. Morali bi tudi okoli tega starše 

vprašati, ker je otrok potem doma 10x hujši. Jaz sem vedela, da, če bo njemu 

enkrat uspelo, da bo on bolan, pa bom jaz prišla ponj, bi ga deset let lahko 

hodila dol iskat. To bi se potem nadaljevalo. Sigurno ne bi od tega odstopila. 

Jaz sem tam morala mejo naredit. Kako so to razumeli, ne vem ... Se mi zdi, 

da so to potem dobro razumeli, ko so ga spoznali.« 
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Mama kot oviro pri sodelovanju navaja: 

 

 Finančno obremenitev zaradi oddaljenosti zavoda: »Mogoče so oni 

pričakovali, da bom jaz na tri tedne spodaj. To je meni predaleč. To je 

finančno pogojeno. Jaz tega niti finančno niti psihično nisem sposobna.« 

 Ovire pri izhodih domov za vikend: »Določene stvari so se kar zapletle in 

smo jih morali reševati. Sploh tam, ko je bil cel teden v redu, pa so se potem 

zapletli, ko so rekli, da ne bo šel domov. Da lahko gre v soboto ob 7h zjutraj, v 

petek pa smo imeli dogovorjeno, da pride, ker smo imeli družinski dogodek. 

Če je bilo pa kaj takega, kot je bilo s tem dogodkom, ko sem jih prosila, da ga 

spustijo že v petek, pa niso poslušali. Pa jaz sem jim lepo povedala, da on bo 

šel domov. Naj ga pustijo in naj ga drugi vikend kaznujejo, pa ni bilo posluha. 

Ko so se nekaj odločili, so se odločili.« 

  

Mama navaja, da so oviro oddaljenosti od zavoda reševali telefonsko in s 

prelaganjem timov na konec tedna: »Mi smo potem to telefonsko reševali. Večino 

timov smo imeli v petkih, da je on potem z mano šel domov.«  

 

Tudi mladostnik dodaja, da so bili glede oddaljenosti od zavoda prilagodljivi in 

razumevajoči: »Glede na razdaljo, na kateri živimo, menim, da so oni kar maksimalno 

naredili. Naredili so, kolikor so lahko, so klicali, se z njo pogovarjali. Ona je isto lahko 

njih poklicala kadar koli, če je bilo doma kaj narobe, ali če je rabila kakšen nasvet. 

Pomagali so ji z nasveti, kaj bi oni v istem primeru naredili.« 

 

Mladostnik kot oviro navaja slabo razpoloženost na timskih sestankih: »V začetku 

sem imel probleme s timi. Nisem zdržal in sem time predčasno zapuščal. Vzgojitelj 

se je trudil ustvarjati neko prijetno vzdušje, kjer bi se vsi počutili dobro. Težko je, ko je 

toliko ljudi okoli tebe in ti vsak nekaj govori in nekaj želi od tebe. Ti se pa trudiš, 

potem pa ti noben nič ne reče.« 

 

Mladostnik navaja, da sta z vzgojiteljem oviro rešila na način, da se je v primeru 

slabe razpoloženosti lahko umaknil in pomiril: »Ja z vzgojiteljem sva se potem 

zmenila, da ko je kdo jezen, se od drugega umakne in pomiri. Ko bova v redu volje, 

se usedeva in se normalno pogovoriva.« 

 

Vzgojitelj in mama kot oviro izpostavljata različna pričakovanja v vzgojnem delovanju. 

To potrjuje tudi mladostnik, ki navaja, da je ob tovrstnih ovirah običajno upošteval 

navodila vzgojiteljev in zaradi različnih sporočil z različnih strani zapuščal timske 

sestanke. Mama kot oviro izpostavi tudi oddaljenost od zavoda in finančne 

obremenitve.  
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 Pozitivna izkušnja sodelovanja 

 

 Vzgojitelj je kot pozitivno izkušnjo sodelovanja izpostavil izboljšanje 

družinskih odnosov: »Dosegli smo to, da ni tako zapenjala s fantom vsakič, 

ko je prišel bodisi omamljen ali pa se ni držal ure. Glede ur prihoda je 

pretiravala in posledično, ko se je ona malo nazaj potegnila, se je tudi odnos 

med njima izboljševal.« 

 

 Starši kot pozitivne izkušnje sodelovanja navajajo timsko delo in stremljenje 

k istim ciljem: »Jaz mislim, da če ne bi držali skupaj in imeli iste smeri, ne bi 

bili uspešni. Najbolj so po mojem mnenju doprinesli sprejemanje nekih 

pametnih kompromisov in isti cilji.« 

 

 Mladostnik je kot pozitivno izkušnjo izpostavil skupne dogovore in 

prilagodljivost vzgojiteljev: »Meni je bilo v redu, da ko nisem več zmogel 

pogovora, sem se imel možnost umakniti. Ne izven območja zavoda, ampak v 

sobo, za zavod. So me razumeli. Tako smo imeli vsi možnost, da se ohladimo 

in stvar premislimo. Mogoče se oni niso rabili ohladiti, so pa lahko tisti čas, ko 

sem se umaknil malo razmislili. To je bil dogovor, ki mi je veliko pomenil. 

Vedno so bili tudi prilagodljivi. Večkrat je mama sporočila, da ne more priti, ker 

smo daleč doma in so se prilagodili.« 
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Kako načini sodelovanja z mamo s strani vzgojiteljice odražajo upoštevanje 

potreb mladostnika, starša in konteksta celotne družine? 

 

 

Tabela 8: Kako načini sodelovanja upoštevajo in vključujejo potrebe staršev in 
celotne družine (Primer 2) 
 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

NAČINI ODZIVANJA  
NA POTREBE STARŠEV IN  

CELOTNE DRUŽINE 

 
VZGOJITELJ 

 
 Izpostavi pomen vzpostavljanja 

odnosa, omogočanja enakovrednosti 

v procesu sodelovanja mami in 

mladostniku. 

 Upošteva mnenja in predloge mame. 

 Izpostavi pomen redne komunikacije 

s staršem ter 

 usklajevanje pričakovanj in zahtev z 
mamo in mladostnikom. 

 
STARŠ 
 
 Izpostavi spoštljiv in razumevajoč 

odnos vzgojitelja, občutek 

domačnosti in sproščenosti v 

odnosu. 

 Možnost usklajevanja pričakovanj in 

zahtev z vzgojiteljem. 

 Možnost izražanja mnenja in 

predlogov. 

 Vzgojitelj ima uvid v družinsko 
situacijo in se s staršem poistoveti. 

 
MLADOSTNIK 
 
 Izpostavi, da je v procesu 

sodelovanja sprejet kot enakovreden 

partner. 

 Navaja, da se sporočila staršev in 
vzgojiteljev razlikujejo in s tem svojo 
potrebo po prilagodljivosti 

 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška Fakulteta                                                                     Dominika Pajnik; 
 
Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode- perspektiva staršev, 
mladostnikov in vzgojiteljev 

 

 
 

66 

 

Vzgojitelj navaja, da je bila potreba mame fanta odstraniti iz domačega okolja: 

»Jaz mislim, da si je morala oddahniti in fanta odstraniti iz svojega okolja, to ji je bilo 

najbolj važno. Včasih sem dobil občutek, da ji je vseeno, kaj delamo z njim, samo da 

je odmaknjen od domačega okolja. Ona je potrebovala mir, on je potreboval mir, vsi 

so na neki način potrebovali mir. Menim, da je bila njena potreba, da reši družino, 

drugače bi se vsem zmešalo. Oziroma bi fanta zaprli.«  

 

To potrjuje tudi mama: »Jaz sem bila predvsem pobudnik oz. prositelj, da so fanta v 

zavod sploh sprejeli. Ker druge rešitve takrat ni bilo. Jaz mislim, da so mi pomagali, 

ker tisti trenutek sem jaz bila zelo hvaležna, da so ga sploh vzeli, ker drugače jaz ne 

vem, kaj bi naredila. Drugje so ga zavrnili.« 

 

Mama navaja, da so skozi sodelovanje vzgojitelji, sploh ženske vzgojiteljice 

začutile njeno potrebo po namestitvi mladostnika v vzgojni zavod: »Sin se jim je 

smilil. Ker se jim je zdelo verjetno, da sem jaz stroga mama. Mogoče se jim je zdelo 

nerazumljivo, zakaj je fant moral iz domačega okolja. Nihče ni vedel, da če bi on ostal 

v domačem okolju, kjer je, on danes zavoda ne bi videl, ampak kaj hujšega. Ženskam 

se je smilil v tem smislu, da je bogi. Znal je dobro skrivati osnovno plat na začetku. 

Ko so ga spoznale, so videle, zakaj se gre. Mislim, da niso zaznale moje potrebe po 

tem, da je potrebno fanta izključiti iz domačega okolja.«  

 

Vzgojitelj stremi k odprti komunikaciji in odnosu, ter mami in mladostniku 

omogoča možnost podajanja predloga in mnenja: »Ja, je imela možnost besede. 

Dajala je tudi predloge. Je bila soudeležena, pogosto smo jo vprašali tudi za mnenje. 

Moram reči, da je ona pogosto tudi podala kakšno mnenje za vnaprej. Se spomnim 

primera, ko je konkretno rekla: »Poslušajte, ko vas bo sprejel, vas bo imel ful rad.« In 

dejansko se je to tudi zgodilo. Moramo imeti komunikacijo in odnos s starši. Če tega 

nimamo, imamo težave.«  

 

Tudi mama potrjuje, da ji je vzgojitelj nudil občutek razumevanja, da je bilo njeno 

mnenje in beseda sprejeto in da so se vzgojitelji glede fanta srečevali s 

podobnimi izkušnjami: »Sem dobila občutek, da me spoštujejo in razumejo, ja. 

Dobila sem občutek, da smo tudi glede fanta nekje na istem. Da fant tudi njim kaže 

vedenje in da dobivamo podobne izkušnje z njim. Jaz sem jim povedala, kako jaz 

delam s fantom, ker sem ga bolj poznala. Vzgojitelji in vzgojiteljice so tudi isti sistem 

vzeli.« 

 

Mladostnik potrjuje, da sta imela oba z mamo besedo pri odločitvah in sta bila v 

procesu sodelovanja sprejeta kot enakovredna partnerja: »Vem, da ko smo vsi 

povedali svoje, se je tudi mamino zahtevo upoštevalo. Sva bila sprejeta kot 

enakovredni partnerja.« 
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Glede načina vzgoje doma in v zavodu mama meni, da so vzgojne smernice iste in 

da je prav to mladostnika v času bivanja motilo: »Jaz sem določeno smernico itak 

že imela. In spodaj so iste smernice, zato ga je jezilo. Mogoče malo bolj poglobljeno. 

Zato zanj ni bila tako velika razlika. Njega je to mučilo, ker je doma in tam isto.«  

 

Mladostnik meni ravno nasprotno, in sicer, da se vzgoji razlikujeta. Navaja, da 

je ob prilagoditvah na obe vrsti vzgoje in sporočil potrebne veliko 

prilagodljivosti: »Prvo se je bilo zelo težko prilagoditi. Pač dobesedno, zelo težko. 

Ker mami se nisem prilagodil, potem pa mi pride nekdo in mi govori to, to, to. Nisem 

prenesel nadzora. Prideš za vikend domov, se poskušaš tukaj prilagoditi, prideš v 

nedeljo tja, se moraš tam prilagoditi. Potem so en teden vmes počitnice, si doma, 

potem prideš v zavod te trga spet. Nimaš neke stalnice, da bi se prilagodil. Čudno je, 

ker zunaj nisi vajen nekih zadolžitev. Se moraš sam nekako motivirat. Doma nimaš 

takšne vzgoje kot v zavodu.«  

 

Vzgojitelj je kot najpomembnejšo potrebo mame v procesu sodelovanja izpostavil 

umik mladostnika iz domačega okolja, kar je potrdila tudi mama. Mami in mladostniku 

v njunih potrebah sledi na način, da ju aktivno vključuje v dogovore, sprejemanje 

vzgojnih ciljev in mamo prosi tudi za mnenje. Mladostnik izpostavi, da se 

pričakovanja in zahteve doma in v zavodu razlikujejo in s tem izpostavi njegovo 

potrebo po prilagajanju.  
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Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja odrazijo v življenju 

mladostnika, v starševski vzgoji in dinamiki celotne družine?   

 
Tabela 9: Spremembe pri mladostniku in v celotni družini kot odraz uveljavljenih 
načinov in pristopov sodelovanja (Primer 2) 
 

 

KATEGORIJA KODE 2. REDA 

SPREMEMBE PRI MLADOSTNIKU 

 IN V CELOTNI DRUŽINI  

VZGOJITELJ 
 
 Izpostavi spremembo v odnosih 

med družinskimi člani, ki 
kakovostnejše preživljajo svoj 
prosto čas. 

 Mama ima mehkejše zahteve.  

STARŠ 
 
 Navaja izboljšane odnose med 

družinskimi člani, ki vključujejo 
pogostejša srečanja, skupna 
kosila. 

 Spremembe na vedenjskem 
področju mladostnika. 

MLADOSTNIK 
 
 Izboljšani odnosi med družinskimi 

člani, ki vključujejo pogostejša 
srečanja in druženja. 

 Bolj sproščena komunikacija z 
mamo in spremembe na 
vedenjskem področju. 

 

 

Vzgojitelj opaža spremembe v:  

 

 odnosu med družinskimi člani: »Njuna prej razbita komunikacija se je 

izboljševala. Odnos med njima se je izboljšal z -10 na +7.« 

 kakovostnem preživljanju prostega časa družine: »Kot družina sodelujejo 

boljše. Tudi on je raje odhajal domov – na začetku zato, da bi se družil s 

kolegi, sedaj pa, da vikende preživlja tudi doma na kosilu.« 

 mehkejših zahtevah mame do mladostnika: »Kar je mami pomagalo, je to, 

da je manj zapenjala. Lahko rečem, da je napredek naredila tukaj, da ga je 

sprejela takega, kot je.« 
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Spremembe, ki jih kot posledica sodelovanja z vzgojiteljem opaža mama: 

 

 izboljšani odnosi med družinskimi člani in pogostejša srečanja med 

družinskimi člani: »Lažje se pogovarjamo, komuniciramo. Prej ni hodil veliko 

domov, sedaj je vedno več doma. Skupaj pojemo kosilo, večerjo.« 

 spremembe na vedenjskem področju mladostnika: »Menim, da je v 

zavodu napredoval in sledi nekim ciljem. On je imel dober namen, vmes mu je 

gorela streha. Dobro je, da ima tako močnega vzgojitelja, hrbteničnega, da ga 

upošteva in da se je postavil na stran vzgojiteljice, če so jo drugi zajebavali. 

Tega ni dopustil.« 

 

Mladostnik navaja spremembe na področju: 

 

 odnosov med družinskimi člani in pogostejših družinskih srečanjih: 

»Moram reči, da imava z mamo veliko boljši odnos. Počasi sem začel prihajati 

tudi domov na kosila. V to sta se vključili tudi sestra in babica. S sestro se v 

začetku nisva pogovarjala, ko sem prišel v zavod. Sedaj se normalno 

pogovarjava.« 

 sproščene komunikacije z mamo: »Mama zna bolje sklepati kompromise. 

Prej sva bila oba kot steni, nisva se premaknila od svojega. Nima milejših 

zahtev, zna jih pa izraziti na bolj mili način.« 

 lastnega vedenja in funkcioniranja: »Jaz sem pa nekaj stvari spremenil tudi 

pri sebi. Bolj umirjen sem, lažje sklepam dogovore.«  

 

Napredek na vedenjskem področju potrjuje tudi vzgojitelj: »Na vedenjskem področju 

smo prišli nekam dlje. Na področju droge nismo naredili nič.« 

 

Vzgojitelj dodaja, da je mama bolj sproščena v komunikaciji: »Mama je še vedno ista. 

Nisem mogel oceniti, ali se je fant bolj spremenil. Ne vem, ali smo mi tukaj njo kaj 

spremenili, razen nekaterih mehkejših prijemov. Kar je mami pomagalo, je to, da je 

manj zapenjala.« 

 

Vzgojitelj, mama in mladostnik navajajo pozitivne spremembe na področju odnosa 

med mamo in mladostnikom in na ravni celotne družine, kar potrjujejo s pogostejšimi 

družinskimi srečanji. Vsi trije izpostavijo tudi napredek na vedenjskem področju 

mladostnika.  
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Predlogi vzgojitelja, starša in mladostnika za bolj kakovostno in v družino 

usmerjeno sodelovanje  

 

 

Tabela 10: Predlogi za kakovostnejše sodelovanje (Primer 2) 
 

KATEGORIJE KODA 2. REDA 

PREDLOGI ZA KAKOVOSTNEJŠE  
SODELOVANJE 

 
VZGOJITELJ 
 
 Predlaga več obiskov na domu in 

osebnega stika ter mobilnega 
pedagoga, ki bi pogosteje vstopal v 
družino. 

 
STARŠ 
 
 Predlaga več zaupnosti med njo in 

vzgojiteljem. 
 Dolgotrajnejše bivanje mladostnika v 

zavodu ob namestitvi. 
 Več pooblastil strokovnih delavcev. 
 Pristnejši stik z mladostnikom. 

 

POTREBE ZA KAKOVOSTNEJŠE 
SODELOVANJE 

 
VZGOJITELJ 
 
 Potrebuje več časa, namenjenega 

delu z družino. 
 

 

 Predlogi za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojitelji kot predlog kakovostnejšega sodelovanja z družino izpostavlja več 

obiskov na domu ter potrebo po mobilnem pedagogu, ki bi pogosteje vstopal v 

družino: »Menim, da bi morali imeti več stika. Da bi kdo od naših pogosteje hodil na 

obiske, da bi imeli posebej svetovanje za starše. CSD sploh ne bom omenjal, ker 

namestijo otroka in se z njim pogovarjajo na vsake toliko časa. Ne bom pa tega za 

vse rekel, ker imam z nekaterimi dobre izkušnje. Lahko pohvalim Novo Gorico, kjer 

se res trudijo za fante. Imaš pa CSD-je, ki so brez veze. Morali bi imeti letečega 

pedagoga, svetovalca, ki bi večkrat šel na dom, v petek mladostnika odpeljal domov 

in pozdravil še starše. Ali pa v soboto dopoldan/popoldan prileteti domov, da preživi 

malo časa s celo družino. Tukaj bi bilo mogoče še kaj narediti – biti več pri njih 

doma.« 
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Mama kot predlog kakovostnejšega sodelovanja izpostavi:  

 

 varovanje določenih informacij s strani vzgojiteljev, ki jim jih povedo starši: 

»Določene stvari, ki jim jih starš pove, bi morali držati pri sebi. Te informacije 

bi morali na neki nevsiljivi način vseeno podati v prevzgojo tistega gojenca. 

Zaradi tega je potem doma lahko toliko hujše. Ti gojenci ne pridejo domov k 

družini. Pridejo k svojim prijateljem. In jaz sem jim povedala, da bom tukaj 

meje tam postavila, kjer vem, da bom uspešna. Ne bom postavljala mej, za 

katere vem, da bom neuspešna. Kot bi sama sebi vlivala gnoj po glavi. 

Problem je, ko družina čez teden komaj zadiha. Potem pride fant domov in vse 

na novo. Tukaj je problem. In doli imajo problem. Srečni ste, da se jih znebite, 

po domače rečeno, starši so pa srečni potem, ko se jih v nedeljo znebijo, da 

gredo nazaj v zavod. Da zadihajo tistih nekaj dni in potem zopet. To je jara 

kača. To niso enostavne zadeve. Če ne bi izdajali teh stvari, bi mogoče starši 

tudi več povedali.« 

 dolgotrajnejše bivanje mladostnika v zavodu ob namestitvi: »Mogoče 

takrat, ko je mladostnik nastanjen v zavod. Bi moral biti dalj časa v tistem 

okolju in se ne bi takoj vračal domov. Morda bi bili tudi uspehi večji.« 

 več pooblastil strokovnih delavcev in nadzora: »Strokovni delavci bi morali 

imeti več pooblastil. To bi verjetno prineslo boljše rezultate. Morali bi imeti 

večji nadzor nad uporabo telefonov in beganjem mladostnikov.« 

 Pristnejši stik z mladostnikom: »Po mojem mnenju ni potrebnih več srečanj 

in druženj. Predvsem bi morali mladostniku priti bolj blizu.« 

 

Mama za razliko od vzgojitelja meni, da je količina sodelovanja zadostna že z 

rednimi telefonskimi pogovori, timi in da ni potrebe po dodatnih obiskih na 

domu: »Jaz mislim, da če se dvakrat na teden slišiš prek telefona, se vidiš na timih 

in roditeljskih sestankih. Jaz mislim, da zadostuje. Kjer stvari doma ne delujejo isto ali 

podobno kot v zavodu. Tam bi pa bilo potrebno več obiskov ali pogovorov s starši. 

Tam, kjer pa so isti interesi, da mladostnik pride do cilja, pa mislim, da ni potrebno, 

da je dobro nastavljeno, kakor je.«  

 

S tem se strinja tudi mladostnik, ki pa sicer ni izrazil nobenih predlogov za 

kakovostnejše sodelovanje: »Obiskov je čisto zadosti. So mi bile pa to v redu 

izkušnje, ful sem se nasmejal. Malo je pa čudno videti vzgojitelja doma, ko si navajen 

biti v zavodu. Se je treba najprej malo privaditi.« 
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 Potrebe za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojitelj je izpostavil, da za kakovostnejše sodelovanje z družino potrebuje čas: 

»Še več bi bilo potrebno morda biti kontakta, obiskov na domu, več z njimi biti. 

Ampak nam tukaj velikokrat zmanjka časa. Ljudje tudi tako vidijo, da jih jemljemo bolj 

resno. Mi te starše vidimo na tri mesece. Jaz se osebno lažje tako pogovarjam z njimi 

osebno kot prek telefona.« 

 

Mladostnik in mama nista izrazila potreb za kakovostnejše sodelovanje.  

 

 

 Lastni prispevek za izboljšanje sodelovanja 

 

 

 Vzgojitelj meni, da je k sodelovanju pripomogel s sprejemanjem družine, 

omogočanjem članom družine, da so v procesu sodelovanja enakovredni 

partnerji. Poudarja, da je bil v odnosu pogosto tudi zagovornik glasu 

mladostnika  

 

 Mama meni, da je k sodelovanju pripomogla s tem, da je bila odprta za 

sodelovanje in skupaj z njimi postavljala in sledila skupnim ciljem.  

 

 Mladostnik meni, da h kakovostnejšemu sodelovanju pripomore s sledenjem 

zavodskemu redu: »Običajne zahteve moraš izpolnjevati, ki jih vsak dan 

zahtevajo. Vse se da tudi zmeniti, samo osnovnih stvari se moraš držati. Ti 

daš nekaj in oni dajo nekaj. Ne moreš ti nekaj pričakovati, če ti nekaj ne daš.« 
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5.3 TRETJI PRIMER (vzgojiteljica, mama in mladostnica) 

 

Pri tretjem primeru je sodelovala matična vzgojiteljica, mama mladostnice in 

mladostnica. Z vzgojiteljico sem intervju izpeljala v mirnem prostoru zavoda, z mamo 

in mladostnico pa v njunem domačem okolju. Mladostnica je stara 16 let in je v 

zavodu zaradi potrebe po bolj varnem in strukturiranem okolju nameščena približno 1 

leto. V začetku bivanja je imela veliko težav z zaupanjem vzgojiteljem, bila je močno 

navezana na mamo in je v domačem okolju prevzemala preveč odgovornosti nase. 

Njeno primarno družino poleg mame sestavljajo tudi oče, dve starejši sestri in babica. 

Matična vzgojiteljica ima 20 let izkušenj v vzgojnem zavodu. Mama mladostnice z 

matično vzgojiteljico redno sodeluje, pogosto se srečujeta tudi v neformalnem okolju.  

 

Sledi analiza glede na posamezno raziskovalno vprašanje.  

 

 

Kako v sodelovanje s starši vstopa vzgojiteljica?   

 

Tabela 11: Načini in pristopi sodelovanja s starši (Primer 3) 

 

 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

PRISTOPI VKLJUČEVANJA 
STARŠEV 

VZGOJITELJICA 
 
 Prizadeva si za vzpostavljanje 

odnosa in omogočanje mami 
občutka enakopravnosti, 
razumevanja in sprejemanja družine. 

 Pozornost namenja zastavljanju in 
sledenju skupnim ciljem ter 
usklajevanju pričakovanj med 
družino in mladostnico. 

STARŠ 
 
 Izpostavi dostopnost in odzivnost 

vzgojiteljice. 
 Z vzgojiteljico se srečuje tudi v 

neformalnem okolju. 
 Vzgojiteljica se zanima za družino in 

družinsko situacijo. 
 Vzgojiteljica je prilagodljiva pri 

dogovorih glede srečanj in zagotavlja 
občutek domačnosti in sproščenosti. 
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MLADOSTNICA 
 
 Izpostavi dostopnost, prilagodljivost 

in odzivnost vzgojiteljice. 
 Vzgojiteljica ji nudi občutek 

domačnosti in sproščenosti. 

 

OVIRE PRI SODELOVANJU 

VZGOJITELJICA 
 
 Kot oviro izpostavi nesodelovanje 

očeta pri obravnavi mladostnice ter 
navezanost mladostnice na mamo. 

STARŠ 
 
 Izpostavi nesodelovanje očeta pri 

obravnavi mladostnice. 

MLADOSTNICA 
 
 Izpostavi nesodelovanje očeta pri 

obravnavi mladostnice. 

  

POZITIVNA IZKUŠNJA 
SODELOVANJA 

VZGOJITELJICA 
 
 Navaja zaupen odnos, ki ga je 

vzpostavila z mamo in mladostnico, 
ter izkušnjo vpliva mame na 
mladostnico, da je nadaljevala 
šolanje. 

STARŠ 
 
 Vzgojiteljica ji je nudila pomoč, 

podporo in usmerjanje pri izbiri 
srednje šole, razbremenjevanju 
mladostnice pri vsakodnevnih 
zadolžitvah. 

MLADOSTNICA 
 
 Izpostavi pomoč, podporo in 

usmerjanje vzgojiteljice pri urejanju 
šolske prakse. 
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 Pristopi vključevanja staršev 

 

Vzgojiteljica si prizadeva za vzpostavitev kakovostnega odnosa z mamo in 

mladostnico. Vzgojiteljica mami in mladostnici omogoča občutek enakovrednosti, 

razumevanja, sprejetosti v odnosu sodelovanja ter stremi k zastavljanju 

skupnih ciljev: »Zdelo se mi je pomembno, da z mamo vzpostavimo odnos. Da jo 

pritegnemo na način, da se tudi z njo ukvarjamo, jo razumemo, da vidimo, kaj in kako 

ona vidi situacijo, kaj ona pričakuje od nas. Dala sem ji vedeti, da je ona za nas 

pomembna. Da je enakopraven partner tukaj in da jo potrebujemo. Skozi pogovore 

se je tudi mama odprla in povedala svoje življenjske izkušnje. Skozi odnos sem ji 

dala vedeti, da je ona za nas pomembna. Da bomo brez nje veliko težje kaj naredili. 

Da smo tudi mi lahko veliko bolj uspešni, če ona z nami sodeluje. Da gremo v isto 

smer, da imamo enake cilje.«  

 

Vzgojiteljica si prizadeva za usklajevanje pričakovanj z mamo in mladostnico: 

»Se pravi, je bilo treba vzpostaviti njena pričakovanja, naša pričakovanja, treba je 

bilo te stvari uskladiti in potem po tej poti. V pogovorih sem ji povedala, kaj jaz 

mislim, da bi bilo potrebno z mladostnico, pa se je potem ona strinjala.« 

 

Mama izpostavi dostopnost in odzivnost vzgojiteljice. Navaja, da sta se srečevali 

tudi v neformalnem okolju: »Matična vzgojiteljica je bila zelo dostopna že od 

samega začetka. Je prišla tudi v šolo na govorilne ure, smo šle skupaj na kavo. Všeč 

mi je bilo, da si je vzela čas, da sem lahko tudi jaz v neformalnem okolju nekaj stvari 

dala iz sebe. Sva se pogovarjali, da bi šli nekam ven tudi z mladostnico, ker je 

trenutno v takem stanju, da želi veliko stvari vzeti nase. Moje probleme, moževe 

probleme, babičino bolezen, sestro itd. In se malo preveč obremenjuje.« To potrjuje 

tudi mladostnica: »Vzgojitelji so tudi odzivni in v teh primerih pomagajo in svetujejo. 

Si vzamejo tudi čas.« 

 

Mama navaja, da se je vzgojiteljica zanimala za družinsko situacijo in njihove 

odnose: »So dajali občutek, da jih družina zanima in da so tukaj, da pomagajo. Z 

nekim razumevanjem in spoštovanjem celotne družine. Če ti nekdo ni pripravljen 

pomagati, ti tudi ne more pomagati. Meni so dosti pomagali, se mi zdi, da sem od njih 

veliko pozitivnega prejela.«  

 

Mladostnica izpostavi tudi prilagodljivost vzgojiteljice: »Vedno je bila zelo 

prilagodljiva. Mami je lahko povedala, kdaj ima čas in se ji je prilagodila glede na čas 

in službo.« To potrjuje tudi mama: »Bom rekla, da ja, da se v vsakega otroka tudi 

dovolj poglobijo. Zelo so se prilagodili tudi oni mladostnici in meni.«   
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Mama poroča tudi o tem, da si je vzgojiteljica prizadevala na timskih sestankih 

ustvariti občutek sproščenosti in domačnosti: »Na sestankih so občutek 

sproščenosti in domačnosti ustvarjali vedno tako, da so ponudili piškote, sok, kavo. 

Tam nikoli nisem čutila stresa. So zelo dostopni.« S tem se strinja tudi mladostnica: 

»Ustvarjajo sproščeno ozračje, so razumni, naše težave jih zanimajo in so 

pripravljeni pomagati.«  

 

Vzgojiteljica je mamo in mladostnico skušala pritegniti k sodelovanju z vzpostavitvijo 

kakovostnega in zaupnega odnosa. Prizadevala si je za vključevanje mame in 

mladostnice v proces sodelovanja s tem, da ju je vprašala za mnenje in ju vključevala 

v sklepanje pomembnih odločitev. Zanimala se je za družinsko situacijo, njene 

odnose in težila k vzpostavitvi domačega in sproščenega vzdušja.   

 

 Ovire pri sodelovanju 

 

Vzgojiteljica kot ovire pri sodelovanju izpostavi: 

 

 nesodelovanje očeta pri obravnavi mladostnice: »Oče je prišel enkrat k 

meni na pogovor z mamo, vendar sem uvidela, da je vse skupaj Sizifovo delo, 

brez smisla. Oče je zelo odklopljen od te družine. Je definitivno ovira, pri njem 

napredka ne vidim.«  

 

Vzgojiteljica navaja, da so ta problem reševali z več pogovori in z 

vključevanjem drugih strokovnjakov (terapija za starše): »Na enem sestanku 

smo se poskusili dogovoriti, da oče vsaj med vikendi ne bi pil, ko so doma otroci. Da 

ni konfliktov, da se ljudem ni treba umikati. Ampak on tega ne vidi. En čas sta rekla, 

da je bilo boljše, ampak je bilo boljše zato, ker je on čez teden toliko delal, da je 

potem čez vikend spal. Sploh ni bil prisoten in vsi so bili srečni, ko je spal. Tukaj ni 

nobenega premika in smisla delati z očetom ne vidim več. Smo poskušali vse živo in 

ne gre. Lansko šolsko leto smo ga povabili na pogovor. Sicer sta bila oče in mama 

vključena tudi v terapijo, ki tudi ni prinesla želenih rezultatov. V odnos smo prehajali 

predvsem prek osebnega stika, ne le tistih formalnih sestankov. Z njim ni šlo, on se 

nam je tudi izogibal, da nima časa, da ima službo, da ne more priti itd. V bistvu je to 

ovira. Imaš določene limite, ki jih ne moreš preseči. Potem je samo vprašanje, kaj 

lahko tukaj znotraj narediš.«  

 

Očeta kot oviro navajata tudi mama in mladostnica. Mama meni, da so z 

vzgojitelji pri spodbudi za njegovo sodelovanje nemočni: »Če se sam ne odloči, ne 

bo nič. Jaz sem z njim že 25 let in če je ne, je ne. Imaš več problemov z njim, če ga 

želiš kar koli prepričati, kot pa, če stvar pustiš, da je takšna, kakršna je.«  
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Mladostnica meni, da: »Oče ni zainteresiran za to, da sem jaz v zavodu. Ne vem, ali 

ga to moti ali ga to ne moti. Ne ubada se veliko s tem. Nimam ideje, kako bi lahko 

bolje sodeloval. Noče tam nič poslušati, ker se večinoma pogovarjamo o njem. Noče 

poslušati in potem sploh ne pride.« 

 

Vzgojiteljica kot oviro izpostavi tudi navezanost mladostnice na mamo: »Problem, 

ki sem ga jaz opazila, je bila ta grozna navezanost na mamo. Ona se je tako težko 

odklopila od doma, čeprav je po drugi strani sama želela priti v zavod. Ni imela učnih 

navad in tako naprej. Bila je desna roka mame.« 

 

Vzgojiteljica navaja, da si je pri preseganju ovire prizadevala za timsko delo, kjer sta 

mama in mladostnica prejeli iste informacije z različnih strani: »V pogovorih smo ji 

povedali, kaj si mislimo, da bi bilo potrebno z mladostnico, pa se je ona strinjala. Z 

mamo smo preko odnosa lahko vplivali na to, da je lahko tudi ona vplivala drugo 

šolsko leto na mladostnico, da tukaj ostane.«, prek neformalnih pogovorov: »V 

odnos smo prehajali predvsem prek osebnega stika, ne le tistih formalnih 

sestankov.« 

 

Vzgojiteljica navaja, da so delali tudi na samostojnosti mladostnikov in aktivnega 

dela s starši: »Letos z njo delamo na osamosvajanju, saj se je prej naslanjala samo 

na mamo. Mi smo želeli preko mame vplivati tudi na njo, v smislu, da naj jo tudi ona 

pusti, da določene stvari naredi sama.«  

 

Vzgojiteljica, mama in mladostnica kot oviro pri sodelovanju izpostavijo očeta 

mladostnice, ki se ne vključuje v obravnavo mladostnice in zavrača sodelovanje. Vse 

tri so tudi mnenja, da oče kljub trudu in pomoči, ki so ga vložili, ne bo pristal na 

sodelovanje. Vzgojiteljica izpostavi tudi navezanost mladostnice na mamo.   

 

 

 Pozitivna izkušnja sodelovanja 

 

 Vzgojiteljica kot pozitivno izkušnjo navaja zaupen odnos, ki ji ga je uspelo 

izoblikovati z mamo in mladostnico, ter vpliv mame na odločitev 

mladostnice, da ostane v zavodu: »Z mamo in mladostnico imamo zaupen 

odnos. Z mamo smo preko odnosa lahko vplivali na to, da je lahko tudi ona 

vplivala drugo šolsko leto na mladostnico, da tukaj ostane. Na koncu se je 

odločila, da pri nas ostane, kar se je izkazalo kot dobro.« 
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 Mama kot pozitivno izkušnjo izpostavi pomoč in usmerjanje vzgojiteljice pri 

izbiri šole in razbremenjevanju mladostnice pri vsakodnevnih 

zadolžitvah: »Kot pozitivno izkušnjo lahko izpostavim, da mi je vzgojiteljica 

pomagala pri odločitvi za izbiro šole, da smo jo prepričali, da je boljše, da gre 

na triletno, ker bo naprej lažje šlo. Sedaj ji v šoli gre dobro, ni nobenih večjih 

težav. Tudi veliko smo naredili na tem, da mladostnica ne veže nase toliko 

obremenitev, kot so domača opravila, problemi drugih, bolezen babice. Da 

smo jo tukaj razbremenili. Ima tudi manj psihičnih in zdravstvenih težav, v 

primerjavi z lanskim šolskim letom. Zelo so nam pomagali z usmeritvami, 

nasveti, razlogi za to.«  

 

 Mladostnica je kot pozitivno izkušnjo sodelovanja izpostavila pomoč, podporo 

in usmerjanje vzgojiteljice pri prevzemanju odgovornosti za 

vsakodnevne obveznosti: »Ko sem morala klicati za prakso, so mi svetovali, 

kako naj to naredim. Hotela sem mamo prositi, da to naredi namesto mene, 

vendar ni imela časa. In so mi vsi dali neko podporo, da sem poklicala in se za 

prakso zmenila sama. Sem sama prevzela to odgovornost.« 

 

 

 

Kako načini sodelovanja z mamo s strani vzgojiteljice odražajo upoštevanje 

potreb mladostnice, starša in konteksta celotne družine? 

 

Tabela 12: Kako načini sodelovanja upoštevajo in vključujejo potrebe staršev in 
celotne družine (Primer 3) 

 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

NAČINI ODZIVANJA  
NA POTREBE STARŠEV IN  

CELOTNE DRUŽINE 

 
VZGOJITELJ 

 
 Vzgojiteljica družini nudi podporo, 

mamo potrjuje in pohvali ob trudu pri 

sledenju skupnim dogovorom, ciljem, 

ter usmerjanju mladostnice. 

 Pomen daje usmeritvam in 

navodilom, ki jih mama lahko 

sprejme in izvede. 

 Prizadeva si za vzpostavljanje 

odnosa med mamo in mladostnico, 

osamosvajanje mladostnice ter 

prevzemanje odgovornosti. 
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STARŠ 
 
 Od vzgojiteljice prejema usmeritve in 

navodila, ki jih lahko sprejme in 
izvede. 

 Vzgojiteljica v procesu sodelovanja 
nudi občutek enakovrednosti in 
sprejetosti. 

 Izpostavi svojo potrebo po potrditvi in 
pohvali dela z mladostnico, sledenju 
skupnim ciljem in dogovorom. 

 
MLADOSTNICA 
 
 Izpostavi potrebo po osamosvajanju 

in prevzemanju odgovornosti. 

 Navaja, da se pričakovanja v zavodu 
in doma razlikujejo. 

 

 

Vzgojiteljica kot najpomembnejšo potrebo mame izpostavi potrebo po podpori, 

pohvali in potrditvi njenega truda pri delu z mladostnico ter sledenju 

zastavljenim ciljem: »Mama v bistvu se mi zdi, da potrebuje neko podporo. Vidim, 

da je treba tudi mamo malo ojačiti, ji dati uvid v situacijo, kakršna je. Predvsem 

podpora in rabi tudi pohvalo. Rabi slišati. Pohvalo je slišala in jo tudi dobila, da je 

tukaj ona veliko zraven prispevala, da je mladostnica tako napredovala. Da brez nje 

ne bi mogli toliko narediti, kot smo naredili. Se mi zdi, da ji je to dalo en zalet, da bo 

nadaljevala še naprej, v to smer. Da ji je treba potrditi, da dela prav in da dela dobro. 

Zraven pa tudi korigirati določene stvari.« 

 

Pri sodelovanju in delu z mladostnico ji je vzgojiteljica nudila usmeritve in navodila, 

ki so za mamo sprejemljiva in bi jih mama lahko izvedla. Pri načrtovanju dela in 

upoštevanju potreb mame in družine se je osredotočala na močne točke mame in 

družine: »Ona želi in potrebuje navodila. Tako, da ji je bilo potrebno dati neke 

usmeritve. Paziti sem morala, da so ta navodila takšna, da jih je ona lahko sprejela, 

in da so takšna, ki jih je lahko izvedla. Da nismo postavljali nekih nerealnih ciljev. Jaz 

sem tudi videla, koliko ona zmore in koliko ne zmore. Nima se smisla nekaj 

dogovoriti, česar ona potem ne more izvajati. Vedno smo stvari načrtovali skupaj in v 

dogovoru z njo.« 
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Mama potrjuje, da potrebuje navodila in usmeritve, vendar dodaja, da sta bila 

tudi njeno mnenje in beseda v procesu sodelovanja sprejeta: »Meni ustreza, da 

se dejansko držim tega, kar rečejo. Imela sem pa besedo, da sem lahko povedala 

svoj pogled na določeno situacijo, zastavljanje ciljev, spremljanje bivanja. Jaz na 

začetku nisem vedela, kako je skupina sestavljena. Ko sem to pogruntala, sem 

potem tudi na timu omenila, da lahko mladostnico na majčken drugačen način 

obravnavajo oz. drugače gledajo, kot otroke, ki so imeli probleme z alkoholom, 

mamili, krajami itd. Mladostnica ni bila zato tam. Ona je bila tam zato, ker je 

potrebovala drugačno pomoč in se mi zdi, da smo se glede tega dobro ujeli. Drugače 

imajo oni tam svoja pravila, ki jih jaz ne mislim spreminjati, ampak se jih držati. Meni 

se ta pravila zdijo čisto v redu. Tudi pri mladostnici se je pokazalo to kot pozitivno, saj 

je postala veliko bolj samostojna.« 

 

Vzgojiteljica poroča o tem, da ob prihodu v zavod mladostnica doma ni imela 

strukture, urejenega učnega prostora, doma je prevzemala bremena vseh 

članov družine nase: »Mladostnica je bila doma kar zavita v vato. Neke strukture ni 

bilo doma, pa glede učenja ni imela urejenega učnega prostora. To se je poznalo, ko 

je prišla k nam. Pa to, kar sem že omenila, ker je ona tista pridna v družini, se potem 

vse prelaga na njo, ker je to najlažje. Je zbolela babica, kdo bo skrbel za babico, 

mama in mladostnica skrbita za babico. Vsi drugi pa pač ne vem. Mi smo z njimi 

potem delali na tem, da se mladostnico pri teh stvareh razbremeni. Ker je imela 

velike občutke krivde, ko je babica zbolela, ker je imela mama okoli nje veliko dela. 

Imela je grozne občutke krivde, ker mora mama sedaj sama doma skrbeti za babico, 

ona je pa pri nas. To je tudi ona avtomatsko prevzela in posvojila. Se pravi, to je bilo 

potrebno razbiti, da smo se pogovarjali z mamo in mladostnico v tem smislu, da ni le 

mladostnica tista, ki naj bi prevzemala določene skrbi, ampak je to odgovornost vseh. 

Tudi ne samo mame, konec koncev.«  

 

Vzgojiteljica navaja, da si je v preteklem šolskem letu prizadevala za vzpostavljanje 

odnosa z mladostnico in mamo, letošnje šolsko leto pa za osamosvajanje 

mladostnice in prevzemanje odgovornosti: »Letos smo začeli z mamo in 

mladostnico delati na tem, da se je začela osamosvajati, lansko šolsko leto pa smo 

delali predvsem na vzpostavljanju odnosa mame in mladostnice, ker se je to dolgo 

vleklo. Letos z njo delamo na osamosvajanju, sprejemanju odgovornosti, saj se je 

prej naslanjala samo na mamo. Mi smo želeli preko mame vplivati tudi na njo, v 

smislu, da naj jo tudi ona pusti, da določene stvari naredi sama.« To potrjuje tudi 

mladostnica: »Ja, zmenili smo se, da moja mami ne sme toliko stvari za mene 

narediti. Da sama pokličem in kam grem. Da mi pa mami pri tem nudi podporo.« 
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Vzgojiteljica izpostavlja, da je doma vzgoja drugačna kot v zavodu, vendar se 

doma držijo dogovorov, ki so si jih zastavili skupaj: »Glede mladostnice smo se 

dogovorili neke stvari, se pravi, kar se tiče dela in obveznosti doma. Da se določi, 

kdo ima kaj za narediti, da ne dela vsega ona. Mislim, da se je v večji meri tega tudi 

držala. Mladostnica na podlagi tega sodelovanja dobiva ista sporočila z obeh strani. 

Mama tudi te stvari sliši in jih poskuša upoštevati, kolikor to zmore.« Mama se z 

vzgojiteljico strinja: »Oni imajo v skupini določena pravila, dežurstva, zadolžitve. 

Sama tudi doma podobne stvari zahtevam, ampak ne vztrajam, če ne naredi. Tam 

ima pa vseeno red. Smo sklenili tudi dogovore glede razbremenitve mladostnice, ki 

se jih poskušam doma držati, kolikor je v moji moči. Zdi se mi, da smo kar enotni.«   

 

Tudi mladostnica poroča o tem, da so pričakovanja doma in v zavodu 

drugačna, se pa držijo skupnih dogovorov: »Doma nimajo tako velikih 

pričakovanj, vendar ni take razlike. Moja mami zame nima pravil, tako ... Jih po 

navadi ne da. Se pa drži določenih dogovorov, kot je delo na moji samostojnosti.«  

 

Vzgojiteljica navaja, da jim je v sodelovanju z mamo uspelo, da je mama vplivala na 

mladostnico, da je v naslednjem šolskem letu ostala pri njih: »Z njo smo preko 

odnosa lahko vplivali na to, da je lahko tudi ona vplivala drugo šolsko leto na 

mladostnico, da tukaj ostane. Na koncu se je odločila, da pri nas ostane, kar se je 

izkazalo kot dobro.« 

 

Mladostnica navaja, da lahko vzgojiteljici zaupa: »Se pogovarjajo. Moja mami jim 

veliko stvari pove, kako bi oni mene lahko lažje razumeli. In tudi oni se teh dogovorov 

in predlogov držijo. Mene vodijo, mi pomagajo pri šoli. Če mi mami ne zna pomagati, 

mi potem oni pomagajo. Sem jih sprejela. So mi postali druga družina.« 

 

Mama v odnosu sodelovanja najbolj ceni podajanje iskrenih informacij: »V bistvu 

nekaj iskrenost, iskreno podajanje informacij. Da so obveščeni, kako je bilo doma, da 

sem jaz obveščena, kaj se dogaja tam. Odkrita komunikacija, v glavnem.«  

 

 

Vzgojiteljica kot pomembno potrebo mame izpostavi, da mama potrebuje navodila, 

podporo in pohvalo pri vzgojnem delovanju. Vzgojiteljica je pri tem stremela k 

identificiranju močnih točk mame in celotne družine, ter ji pomagala z usmeritvami in 

navodili, ki jih je mama lahko sprejela in izvedla. Mama potrjuje, da potrebuje 

navodila, vendar ji ob vsem veliko pomeni, da ima možnost izražanja mnenja in je pri 

tem slišana in upoštevana. Mladostnica izpostavi, da se pričakovanja doma in v 

zavodu razlikujejo, vendar se mama trudi držati skupnih dogovorov.   
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Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja odrazijo v življenju 

mladostnice, v starševski vzgoji in dinamiki celotne družine?   

 

 

Tabela 13: Spremembe pri mladostnici in v celotni družini kot odraz uveljavljenih 
načinov in pristopov sodelovanja (Primer 3) 
 

 

KATEGORIJA KODE 2. REDA 

SPREMEMBE PRI MLADOSTNICI 

 IN V CELOTNI DRUŽINI KOT  

ODRAZ UVELJAVLJENIH  

NAČINOV IN PRISTOPOV 

SODELOVANJA 

VZGOJITELJICA 
 
 Opaža, da se je mladostnici 

izboljšano zdravstveno in 
psihično stanje. 

 Navaja, da je mladostnica postala 
samostojnejša in se osamosvaja. 

 Mladostnica je začela sprejemati 
vzgojitelje in jim zaupati. 

STARŠ 
 
 Opaža, da je mladostnica postala 

samostojnejša in bolj dozorela.  
 Mladostnica je razbremenjena v 

vsakodnevnih opravilih. 
 Dokončanje obveznega šolanja 

mladostnice. 
 Mama pri sebi opaža večjo 

vztrajnost in odločnost v 
zahtevah. 

MLADOSTNICA 
 
 Pri sebi opaža, da redno opravlja 

vsakodnevne zadolžitve. 
 Navaja, da se je partnerski odnos 

med staršema izboljšal, prav tako 
odnos očeta do nje. 
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Spremembe, ki se kot posledica dobrega sodelovanja kažejo pri mladostnici in 

v celotni družini  

 

Vzgojiteljica spremembe opaža v: 

 

 zdravstvenem in psihičnem stanju mladostnice: »Lansko šolsko leto je 

imela ogromno zdravstvenih težav, psihosomatskih motenj. Na dnevni bazi 

smo bili ob njenem prihodu v kontaktu s šolo. Imela je pedopsihiatrinjo, 

psihologinjo, socialno delavko na šoli, socialno pedagoginjo, razredničarka se 

je z njo ukvarjala, mi smo se z njo ukvarjali. To je bilo preveč enih 

pomočnikov, ona pa vsa bolehna, neprespana, težko je funkcionirala, cele 

dneve je bila utrujena, imela je glavobole, vrtoglavice, slabosti, veliko enih 

težav. V bistvu letos je bilo pa tega minimalno, skoraj nič.« 

 na področju samostojnosti mladostnice: »Letos se uči samostojno, 

samoiniciativno. Pride po pomoč, ko jo potrebuje, lansko šolsko leto nas ni 

želela vprašati nič. Letos je sama napisala prošnjo za prakso, sama poklicala 

in odšla na razgovor. Sama si dela opomnike za zdravnike. Osvojila je tudi red 

v skupini.« 

 osamosvajanju mladostnice: »Začela se je malo osamosvajati, tukaj so 

največje spremembe.« 

 zaupanju in sprejemanju vzgojiteljev: »Se je tudi malo sprostila, začela 

vzgojiteljem zaupati, pri nas se bolje počuti.« 

 

Mama navaja spremembe na področju: 

 

 samostojnosti in dozorelosti mladostnice: »Ona je tekom časa postala zelo 

samostojna. Tudi drugače gleda na določene stvari, kot je gledala. Postala je 

tudi bolj dozorela. Jaz mislim, da tudi zato, ker je videla, da so tam tudi drugi 

otroci, ki imajo hujše in drugačne probleme. Da je videla, da se da rešiti 

marsikaj.« 

 razbremenjevanje mladostnice v določenih obveznosti doma: »Ne dela 

več zadolžitev, ki so stvar njene sestre, poskušamo jo razbremeniti občutka 

skrbi za bolno babico.«  

 dokončanje obveznega šolanja: »Pripomoglo se je tudi k realizaciji ciljev, da 

recimo mladostnica dokonča osnovno šolo, ki jo je naposled končala.« 

 mama pri sebi opaža, da je zaradi sodelovanja z vzgojitelji postali bolj vztrajna 

in odločna v svojih zahtevah. »Ja, v bistvu so me naučili tudi tega, da sem 

tudi jaz malo bolj odločna. Veliko je že, da poslušajo in poskušajo iz tega kaj 

izluščiti in nato svetujejo, kako bi lahko ravnala, da bi bile stvari boljše.« 
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Mladostnica opaža spremembe na področju: 

 

 opravljanja vsakodnevnih zadolžitev: »Veliko sem se naučila, da znam to 

delati tudi v domačem okolju.«  

 partnerskega odnosa med njenima staršema: »Odnosi z mojo mamo in 

očijem so se poboljšali.« 

 odnosu očeta: »Moj oči mi ne teži več toliko, se je bolj omehčal. Mami je pa 

ista. Ni toliko vpliva na njo. Pričakuje, da bi lahko še več naredila doma in okoli 

hiše. Noče pa sedaj pritiskati name.« 

 

Vzgojiteljica izpostavi spremembe pri mladostnici, ki so povezane z njenim 

izboljšanim zdravstvenim in psihičnim stanjem ter osamosvajanjem. Mama navede 

podobne spremembe pri mladostnici kot vzgojiteljica, s tem, da izpostavi tudi 

spremembe pri sebi v starševski vlogi. Mladostnica poleg sprememb pri sebi 

izpostavi tudi spremembe v dinamiki celotne družine in v partnerskem odnosu 

staršev.  

 

Predlogi vzgojiteljice, starša in mladostnice za bolj kakovostno in v družino 

usmerjeno sodelovanje 

 

Tabela 14: Predlogi za kakovostnejše sodelovanje (Primer 3) 

 

KATEGORIJE KODE 2. REDA 

PREDLOGI ZA KAKOVOSTNEJŠE  

SODELOVANJE 

VZGOJITELJICA 
 
 Izrazi željo po vodenju skupine za 

starše.  
 Predlaga neformalna druženja z 

družino.  

STARŠ 
 
 Predlaga manj formalnih sestankov 

in več pogovorov po telefonu. 

MLADOSTNICA 
 
 Izpostavi potrebo po poglobljenem 

obravnavanju njenih težav. 

 

POTREBE ZA KAKOVOSTNEJŠE 

SODELOVANJE 

VZGOJITELJICA 
 

 Potrebuje podporo sodelavcev, 
finance in urejanju tehničnih 
stvari pri izvajanju skupine za 
starše. 
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 Predlogi za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojiteljica kot predlog kakovostnejšega sodelovanja izpostavi:  

 

 več neformalnega druženja z družino: »Menim, da ne bi bilo slabo starše 

vključevati v kakšna neformalna druženja. Recimo, da jih povabimo na piknik. 

Pa skupaj gremo nekam.«  

 

 izvajanje delavnic za starše: »Jaz tudi razmišljam o skupini za starše 

prihodnje šolsko leto. Najprej v obliki roditeljskega sestanka, da se ugotovi, 

kakšne so potrebe, želje in pričakovanja, pa da se potem izoblikuje neka 

skupina. Da bi si potem starši lahko izmenjevali izkušnje, kot samopomoč 

staršem. Da starši lahko vidijo, da niso sami v tem, da niso edini, ki se jim to 

dogaja«. 

 

Vzgojiteljica, v nasprotju s preostalima vzgojiteljema ne izraža potrebe po več 

obiskih na domu: »Da bi več obiskov na domu, ne vidim smisla. Ker doma se ne da 

več kot to vplivati. Tako, da ne vidim razlike, ali pride mama v skupino ali jaz tja.«  

 

Mama ne izrazi nobenega predloga za kakovostnejše sodelovanje, saj je s 

sodelovanjem zadovoljna: »Jaz sem s sodelovanjem zadovoljna. V njihovo politiko 

in red se ne mislim vtikati.« Izrazi le to, da se ji zdi, da je formalnih sestankov in 

obiskov na domu dovolj: »Za kakršen koli sestanek, srečanje, se moramo 

dogovarjati, zmeraj je nekaj. Kakšna ovira, jaz mislim, da je tega čisto dovolj, kakor je 

bilo do sedaj.« 

 

Mladostnica izrazi predlog, da bi se strokovni delavci bolj poglobljeno posvetili 

njenim težavam: »Rada bi, da bi se svetovalna služba ukvarjala z bolj resnimi 

problemi. Primejo male probleme, z velikimi se pa ne ukvarjajo. Ko sem imela 

negativne ocene, so se raje posvečal temu. Namesto da bi se posvetili očiju, ki je 

imel probleme s pitjem in kjer je ležal dejanski razlog za moje negativne ocene.«  
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 Potrebe za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojiteljica navaja, da bi za kakovostnejše sodelovanje potrebovala podporo 

sodelavcev, finance in urejanje raznih tehničnih zadev: »Podporo sodelavcev, 

recimo. Kar sicer trenutno jo imam, do tega ni odporov do individualnega dela s 

starši. Glede skupinskega pa trenutno ni bilo možnosti, ampak definitivno potrebujem 

podporo sodelavcev. Mogoče, da ima kdo skupaj z mano roditeljski sestanek, da sva 

mogoče dva. Tudi čisto te tehnične zadeve – kako organizirati, ker so iz različnih 

koncev Slovenije in vsi ne morejo ves čas hoditi. Ali se mogoče da narediti vsakič v 

kakšnem drugem kraju. Potrebujem podporo, da dobim za potne stroške. Pripraviti se 

je treba na te zadeve.« 

 

Mladostnica in mama ne izrazita nobene potrebe za kakovostnejše sodelovanje.  

 

 

 Lastni prispevek pri sodelovanju. 

 

 Vzgojiteljica meni, da k sodelovanju prispeva z vzpostavljanjem 

enakopravnega odnosa s staršem in mladostnikom, grajenjem zaupanja 

ter upoštevanjem in osredotočenjem na močne točke celotne družine. 

 

 Mama je izpostavila sledenje dogovorom in istim ciljem. 

 

 Mladostnica je izpostavila, da je k sodelovanju pripomogla s sprejemanjem 

zavoda: »Menim, da sem morala sprejeti zavod. Da nisem doma, ampak 

nekje drugje. Tudi oni so me pustili, da sem sama, ko sem želela biti sama. 

Upoštevali so nekatere moje želje in odločitve. Sem se počutila sprejeto in 

skozi bivanje sem dobila določene potrditve.« 
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6 INTERPRETACIJA REZULTATOV  

 

V nadaljevanju sledijo sinteza in ugotovitve vseh treh intervjujev po posameznem 

raziskovalnem vprašanju. Pri tem sem se osredotočala na posebnosti, podobnosti in 

razlike med vsemi tremi oblikami sodelovanja. Ugotovitve sem povezala s 

teoretičnimi izhodišči. 

 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, na kakšen način, po mnenju 

vzgojiteljev, staršev in mladostnikov, vzgojitelji starše in mladostnike vključujejo v 

sodelovanje, s kakšnimi ovirami se v procesu sodelovanja srečujejo in kaj jim 

predstavlja pozitivno izkušnjo v procesu sodelovanja.  

 

 

6.1 Raziskovalno vprašanje 1 

 

Kako v sodelovanje s starši vstopajo vzgojitelji? 

 

 Pristopi vključevanja staršev 

 

Vsi trije vzgojitelji se strinjajo, da je v procesu sodelovanja s starši in mladostnikom v 

času namestitve mladostnika v vzgojni ustanovi temeljno vzpostavljanje odnosa z 

mladostnikom in njegovimi starši oz. skrbniki.  

 

Kot najpogostejše in najpomembnejše pristope sodelovanja vzgojitelji v vseh treh 

primerih sodelovanja izpostavljajo omogočanje staršem občutek enakovrednosti, 

razumevanja in sprejetosti v odnosu sodelovanja. Vzgojiteljica v tretjem primeru 

sodelovanja dodaja, da staršem na začetku sodelovanja predstavi svojo strokovno 

potrebo po sodelovanju. Starše seznani, da so enakopravni partnerji v procesu 

sodelovanja in da bodo lahko samo s skupnim sodelovanjem uspešnejši pri 

obravnavi mladostnika.  

 

Skalar (1995) navaja, da sta za uspešno sodelovanje potrebni vzpostavitev 

partnerskega odnosa med družino in strokovnjaki v instituciji ter vključitev staršev v 

vse faze zavodske vzgoje. I. Simons idr. (2017) ob tem izpostavijo, da je za v družino 

usmerjen pristop pomembno, da strokovni delavci staršem dajejo občutek, da so 

starši za njih, njihovega otroka in celotno obravnavo ključni. S tem se strinjata tudi 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014), ki navajata, da mora strokovni delavec najprej 

staršem predstaviti svojo (strokovno) potrebo po sodelovanju in jim pojasniti, da jih 

pri nudenju pomoči potrebuje. Po tem naveže soodgovornost tudi na njih in željo, da 

so drug drugemu pomembni. Pomembno je, da pri tem konteksta ne predstavlja kot 

del težav, ampak kot del rešitve. 
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Vzgojiteljici v prvem in tretjem primeru kot pomemben pristop izpostavita zanimanje 

vzgojiteljev za družino, njeno zgodovino in odnose. S tem pridobita uvid v 

situacijo, spoznavata močne in šibke točke družine, kar omogoča lažje 

poistovetenje s starši in razumevanje staršev glede situacije z mladostnikom. 

Zanimanje vzgojiteljev za družino izpostavita tudi mami v drugem in tretjem primeru 

sodelovanja.  

 

V procesu sodelovanja s starši je pomembno, da strokovni delavci spoznavajo tudi 

družinsko zgodovino, njihove varovalne in ogrožajoče dejavnike, šibke in močne 

točke ter druge pomembne dejavnike, ki vplivajo na pojav čustvenih in vedenjskih 

težav pri mladostniku (Simons idr., 2017). Asen (2007) dodaja, da lahko le ob 

dobrem poznavanju družine, njene dinamike, močnih in šibkih točk pomagamo 

spremeniti tiste mehanizme, ki povzročajo družinsko nefunkcionalnost. 

 

Vzgojitelj v tretjem primeru kot pomemben pristop izpostavi zagotavljanje staršem in 

mladostnikom občutek domačnosti in sproščenosti v procesu sodelovanja. 

Občutek domačnosti in sprejetosti kot pomemben pristop izpostavita tudi mami v 

prvem in tretjem primeru sodelovanja. Mama v prvem primeru sodelovanja izpostavi, 

da ima v odnosu z vzgojiteljico občutek, da jo pozna že več let, ne le krajše obdobje. 

  

Kot pomembna člena v družino usmerjenega pristopa Dale (1996) izpostavlja 

vzpostavljanje neformalnega in družini prijaznega okolja. 

 

Vzgojitelji v vseh treh primerih kot pomemben pristop izpostavijo zastavljanje in 

sledenje skupnim ciljem z mladostnikom in celotno družino, ter usklajevanje 

pričakovanj med vzgojitelji in starši. Vzgojitelji težijo k temu, da starše vključujejo v 

odločitve in se zanimajo za njihovo mnenje. Vzgojiteljica v tretjem primeru pri tem 

izpostavi pomen realno zastavljenih ciljev, ki so jim starši zmožni slediti. Možnost 

skupnega sklepanja kompromisov izpostavijo tudi mami in mladostnika v prvem in 

drugem primeru sodelovanja.  

 

Dale (1996) meni, da je eden izmed osnovnih ciljev za vzpostavitev partnerskega 

odnosa s člani družine umetnost pogajanja in doseganja skupnih dogovorov in ciljev. 

Pri tem je pomembno, da s člani družine ne manipuliramo, temveč se postavimo v 

vlogo mediatorja. S tem družini omogočimo, da postane soodgovorna za proces 

pomoči in pridobi občutek samokontrole nad procesom sodelovanja. Krajnčan (2002) 

poudari dejstvo, da je motiviranje staršev za sodelovanje dolgoročna naložba, pri 

čemer imajo velik pomen realno zastavljeni cilji.  
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Mladostnika v drugem in tretjem primeru sodelovanja sta izpostavila spoštljiv in 

iskren odnos in s tem podajanje zanesljivih informacij. Iskrenost mame in 

mladostnika kot pozitivno izkušnjo pri sodelovanju navaja tudi vzgojiteljica v prvem 

primeru sodelovanja. 

 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) kot pomemben dejavnik uspešnega delovnega 

odnosa dodajata posredovanje iskrenih informacij z vseh strani. Prav tako je 

pomembno, da so vsi udeleženci v procesu pomoči enakovredni in zanesljivi v 

dogovorih, ki jih sklenejo. 

 

Mama v tretjem primeru sodelovanja je izpostavila dostopnost, prilagodljivost in 

odzivnost vzgojiteljev, ter možnost srečevanj tudi v neformalnem okolju.  

 

 

 Ovire pri sodelovanju 

 

Vzgojitelji, starši in mladostniki so navajali, da se v procesu sodelovanja srečujejo 

tudi z ovirami.  

 

Vzgojiteljica in vzgojitelj v prvem in drugem primeru sodelovanja kot oviro izpostavita 

različna pričakovanja do vzgojnega dela med starši in vzgojitelji in s tem 

prilaganje pravilom zavoda. Vzgojiteljica pri tem izpostavi različna pričakovanja 

glede sankcioniranja mladostnika, vzgojitelj pa podajanje iskrenih in direktnih 

informacij mami, s katerimi se mama ni strinjala. Tudi mama v drugem primeru 

sodelovanja se naveže na različna pričakovanja med njo in vzgojiteljem, pri čemer 

izpostavi, da se kdaj z odločitvami vzgojitelja ni strinjala (prim. pri dovoljenih izhodih 

mladostnika domov). 

 

Gradišar (2015) navaja, da starši in vzgojitelji pogosto prihajajo do ovir v sodelovanju 

zaradi različnih pričakovanj in stališč, saj izvirajo iz popolnoma različne perspektive 

lastne udeleženosti. Stališča vzgojitelja do družine in mladostnika se odražajo v 

njegovem delu in vplivajo nanj. Starši imajo pogosto občutek, da želimo spreminjati 

njih, ne mladostnika. S. Svetlin - Jakopič (2005) dodaja, da so pogosto tudi starši 

sami tisti, ki se ne držijo skupnih dogovorov in pravil, ter poskušajo reševati problem 

po svojih predstavah, ki v veliko primerov ne vključuje njihove aktivne udeležbe.  

 

Kiehn (1997) ob tem izpostavi, da je pomembno, da pri starših zbudimo razumevanje 

za drugačno pedagogiko, saj se njihove predstave pogosto vrtijo v okvirih lastnega 

vzgojnega ravnanja. Na starše je priporočljivo vplivati z obzirnostjo in jim vzbujati 

razumevanje za nove vzgojne postopke vzgojiteljskega kolektiva v vzgojnih 

ustanovah. 
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Medtem ko sta vzgojitelja pri prvem in drugem primeru sodelovanja kot oviro 

izpostavila različna pričakovanja do vzgojnega dela med starši in vzgojitelji, je mama 

v prvem primeru sodelovanja izpostavila občasno neodzivnost vzgojiteljev na 

dežurni telefon, mama v drugem primeru pa oddaljenost zavoda od doma in 

posledične finančne obremenitve.  

 

V tretjem primeru sodelovanja so se vzgojiteljica, mama in mladostnica strinjale, da 

oviro pri sodelovanju predstavlja nesodelovanje očeta, ki je bil zaradi zlorabe 

alkohola tudi razlog odstranitve mladostnice iz domačega okolja.  

 

D. Gerič in M. Horvat (2000) kot oviro v procesu sodelovanja izpostavljata 

oddaljenost staršev od zavoda in s tem velike finančne stroške, medtem ko Kranjčan 

in B. Grum (2013) v raziskavi, v kateri sta raziskovala, kakšen pomen dajejo 

vzgojitelji odpustu mladostnikov, navajata, da je delo z družino, katere otrok je 

nameščen v zavodu, dostikrat obrobno, saj se starši ob namestitvi mladostnika 

oddaljijo od aktivne udeležbe v obravnavi. Razlogi tičijo v nekompetentnosti za 

vzgojo ter umiku zaradi tega, ker skrb nad mladostniki prevzame javna služba. 

Kranjčan (2006) izpostavi, da se ovire pri sodelovanju med starši in strokovnimi 

delavci pojavljajo tudi zaradi dejavnikov tveganja v družini (socialnoekonomske 

razmere, struktura družine, dejavniki širšega okolja, bolezni itd.), zaradi česar starši 

pogosto niso zmožni aktivnega sodelovanja.  

 

Mladostniki v vseh treh primerih sodelovanja so kot oviro izpostavljali različne 

zahteve s strani vzgojiteljev in staršev. Izražajo potrebo po prilagoditvi, kar je 

dolgotrajen proces in jim povzroča veliko stisk. V svoji vlogi poskušajo zadovoljiti 

druge, pri čemer pozornosti ne namenijo sebi in svojemu funkcioniranju (mladostnik v 

prvem primeru poroča o nizki motivaciji za sodelovanje, mladostnik v drugem o nizki 

frustracijski toleranci). Pri tem se pojavlja dilema, ali so različne zahteve in sporočila 

staršev ter vzgojiteljev povezane s pomanjkanjem volje in nizko frustracijo 

mladostnikov? Ali strokovni delavci nudijo mladostnikom in staršem dovolj časa in 

prostora za prilagoditev? 

 

 

Sledi kratka interpretacija pozitivnih izkušenj vzgojiteljev, staršev in mladostnikov pri 

sodelovanju. 
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 Pozitivna izkušnja sodelovanja 

 

Vzgojiteljica v prvem primeru sodelovanja je kot pozitivno izkušnjo ovrednotila 

podajanje iskrenih informacij s strani mame ter njeno podporo pri vzgojnih 

odločitvah. Mama in mladostnik pa najbolj cenita možnost sklepanja skupnih 

dogovorov glede mladostnikovega vračanja domov za vikend. Možnost sklepanja 

skupnih dogovorov in kompromisov izpostavita tudi mama in mladostnik v drugem 

primeru sodelovanja, medtem ko vzgojitelj kot pozitivno izkušnjo izpostavi pozitivne 

spremembe v družinskih odnosih. 

 

Vzgojiteljica in mama v drugem primeru sodelovanja se strinjata, da jima pozitivno 

izkušnjo predstavljata skupno sodelovanje in vpliv obeh na izbiro šole 

mladostnice. Tudi mladostnici pozitivno izkušnjo predstavlja usmerjanje in pomoč 

vzgojiteljev pri vsakodnevnih obremenitvah.  

 

Sklepam lahko, da staršem in mladostnikom veliko pomeni možnost aktivnega 

vključevanja v sprejemanje odločitev glede mladostnika. Starši imajo željo, da je 

njihovo mnenje slišano, upoštevano in da so v procesu sodelovanja sprejeti kot 

enakovredni partnerji. Vzgojitelji poleg aktivnega sodelovanja staršev cenijo tudi 

njihovo podporo. Dale (1996) kot pomemben cilj v družino usmerjenega pristopa 

izpostavlja usmerjanje družine, pomoč pri odločitvah in sklepanje skupnih dogovorov. 
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V okviru drugega raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kako po mnenju 

vzgojiteljev, staršev in mladostnikov navedeni načini sodelovanja aktivirajo starše in 

upoštevajo potrebe staršev in celotne družine.  

 

6.2. Raziskovalno vprašanje 2 

 

Kako načini sodelovanja s starši s strani vzgojiteljev odražajo upoštevanje 

potreb mladostnika, staršev ter celotne družine? 

 

Vsaka posamezna družina je edinstvena, s tem se razlikujejo tudi njihove težave in 

ovire. Dale (1996) izpostavi, da je naloga vzgojitelja ugotoviti, kakšne so glavne skrbi 

in potrebe družinskih članov, kar predstavlja osnovo za proces pomoči. Kiehn (1997) 

dodaja, da odpravljanje motečega vedenja brez vključevanja družine ni mogoče, zato 

je pomembno, da vzgojitelji upoštevajo enotnost otroka in družine pri vzgojnem 

načrtovanju. Pri analizi slednjega raziskovalnega vprašanja sem sprva ovrednotila 

najizrazitejšo potrebo vsake družine posebej, nato pa podobnosti in razlike med 

pristopi vzgojiteljev.  

 

 Pri prvem primeru sodelovanja so se vzgojiteljica, mama in mladostnik strinjali, 

da se potrebam staršev, mladostnika in celotne družine približajo z iskreno 

komunikacijo in pogostejšimi pogovori. Mama se je v intervjuju pogosto 

vračala na pomen redne komunikacije in kot svojo najizrazitejšo potrebo 

izpostavila potrebo po pogovoru z vzgojitelji.  

 

 Pri drugem primeru sodelovanja je vzgojitelj kot mamino pomembno potrebo 

izpostavil umik mladostnika iz domačega okolja. S tem se je strinjala tudi 

mama, saj je bil mladostnik v vzgojni zavod nameščen na njeno željo, ob tem 

pa je izrazila dvom, kaj bi bilo z njim, če bi ostal v domačem okolju.  

 

 Tudi v tretjem primeru sodelovanja sta se mama in vzgojiteljica strinjali, da 

mama potrebuje navodila in usmeritve vzgojiteljice, ki bi jih lahko sprejela in 

izvedla. Nudenje pomoči in usmeritev mami pri vsakodnevnih težavah 

izpostavi tudi vzgojiteljica v drugem primeru sodelovanja.  

 

Vzgojitelja v prvem in drugem primeru sodelovanja potrebam staršev in družine 

sledita z zanimanjem za družinsko situacijo, njeno zgodovino, s čimer se lažje 

poistovetita s starši glede vedenja mladostnika, pridobita uvid v situacijo in starše 

razbremenita občutkov krivde. Navajata, da ima pri tem veliko pomena sposobnost 

empatije in aktivnega poslušanja. Zanimanje za družino kot pristop sodelovanja pri 

sledenju potrebam je izpostavila tudi mama v drugem primeru sodelovanja. Pomen 

empatije, aktivnega poslušanja in učinkovite komunikacije navaja tudi Gradišar 

(2015).  
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Mama in mladostnik v drugem primeru sodelovanja izpostavita, da je pri približevanju 

njunim potrebam pomembno, da sta v procesu sodelovanja slišana, da je njuno 

mnenje upoštevano ter da sta sprejeta kot enakovredna partnerja. Tega si kljub 

svoji potrebi po usmeritvah in navodilom vzgojiteljice želi tudi mama v tretjem primeru 

sodelovanja.  

 

Vzgojiteljica in mama v tretjem primeru sodelovanja izpostavita pomen pohval, 

podpore in potrditev mame pri njenem vzgojnem delu ter sledenju skupnim 

dogovorom, kar mama potrebuje. Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) navajata, da je 

potrebno staršem pomagati tudi kot osebam. Številni starši so kot otroci tudi sami 

doživeli škodljivo ravnanje. Starši kot »zakrneli« otroci sami potrebujejo korektivne 

čustvene izkušnje, pozitivne povratne informacije in potrditve. Na takšen način bodo 

lahko postali boljši starši in vzgojitelji svojih otrok. Mladostnica v tretjem primeru 

sodelovanja navaja, da so se vzgojitelji njenim potrebam približali tako, da so jo 

spodbujali, da je postajala samostojnejša in odgovornejša. 

 

Vzgojitelji in starši v vseh treh primerih sodelovanja ter mladostnik v drugem primeru 

sodelovanja so se strinjali, da je za identificiranje potreb družine pomembna 

vzpostavitev dobrega odnosa. Staršem so skozi zgoraj omenjene načine 

sodelovanja omogočali občutek enakovrednosti in pomembnosti v procesu 

sodelovanja, prek česar so lahko identificirali potrebe staršev in družine ter jim 

sledili.  

 

Bouwkamp in S. Bouwkamp (2014) navajata, da je treba družino obravnavati kot vir 

pomoči in podpore. Družinski člani mladostnika poznajo bolje kot kdor koli drug. 

Imajo predstave, kaj je bolje storiti in kaj ne, saj govorijo skupen jezik. Prav tako 

družina na mladostnika lažje in učinkovitejše vpliva. 

 

Mladostniki v vseh treh primerih sodelovanja poročajo, da se vzgoja v zavodu ali 

doma razlikuje in da so se morali na dva različna sistema prilagoditi, kar po mnenju 

mladostnikov zahteva veliko časa in vzpostavljanja odnosa z vzgojitelji. Mladostniki 

izpostavijo, da so zahteve doma in v zavodu pogosto različne. S tem se prav tako 

strinjajo vzgojitelji v vseh treh primerih sodelovanja in mami v prvem in tretjem 

primeru sodelovanja. 

 

Kranjčan in B. Grum (2013) v raziskavi, v kateri sta raziskovala, kakšen pomen dajejo 

vzgojitelji odpustu mladostnikov, navajata vidik neenotnosti vzgojnega delovanja med 

starši in vzgojitelji, saj samostojnosti in odgovornosti, ki se je mladi učijo čez teden v 

vzgojnem domu, čez vikende ne prakticirajo doma. V raziskavi tudi navajata, da 

vzgojitelji določene obveznosti in odgovornosti pripisujejo CSD ali staršem. S tem se 

začne začaran krog, v katerem se zdi, da nihče ni prepričan o svoji vlogi, kar pa je 

posledica nestrukturiranega dodeljevanja odgovornosti med vpletenimi. 
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Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako uveljavljeni načini in 

pristopi sodelovanja vplivajo na spremembe pri mladostniku, v starševski vzgoji in v 

kontekstu dinamike celotne družine.  

 

6.3 Raziskovalno vprašanje 3 

 

R3: Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja s starši po mnenju 

vzgojiteljev, staršev in mladostnikov odrazijo v življenju mladostnikov, v 

starševski vzgoji in v kontekstu dinamike celotne družine? 

 

Pri prvem primeru sodelovanja vzgojiteljica navede spremembe le pri mladostniku, in 

sicer, da so se v času bivanja v zavodu začele kazati njegove težave. Mama dodaja, 

da so opazne spremembe na področju osebne higiene mladostnika in na izboljšanem 

učnem področju, s slednjim se strinja tudi mladostnik. Mama in mladostnik se 

strinjata s tem, da so se med družinskimi člani izboljšali odnosi. Mama navaja tudi 

spremembe v starševski vzgoji, in sicer, da je v svojih odločitvah postala bolj 

vztrajna, odločna ter da je sodelovanje pripomoglo k njeni osebni rasti. Mladostnik v 

okviru sprememb pri starševski vzgoji izpostavi mehkejše zahteve mame.  

 

V drugem primeru sodelovanja se spremembe, ki jih navajajo vzgojitelj, mama in 

mladostnik, večinoma nanašajo na spremembe v kontekstu celotne družinske 

dinamike. Vsi trije opažajo, da so se odnosi med družinskimi člani izboljšali. Mama in 

mladostnik opažata spremembe pri mladostniku, in sicer, da se je izboljšalo njegovo 

vedenjsko področje. Vzgojitelj in mladostnik pa navajata spremembe v starševski 

vzgoji, in sicer, da so zahteve mame postale mehkejše.  

 

V tretjem primeru sodelovanja vzgojiteljica, mama in mladostnica večinoma navajajo 

spremembe, ki jih opažajo pri mladostnici. Vse tri so mnenja, da je mladostnica 

postala samostojnejša. Vzgojiteljica opaža tudi izboljšano zdravstveno in psihično 

stanje mladostnice, mama pa premike pri šolskem delu, saj je v času namestitve 

dokončala obvezno šolanje. Vzgojiteljica izpostavi tudi, da je mladostnica v času 

namestitve z vzgojitelji spletla zaupen odnos. Mama vrednoti spremembe tudi na 

področju starševske vzgoje, saj meni, da je pri zahtevah postala vztrajnejša in 

odločnejša, mladostnica pa spremembe v družinski dinamiki, saj meni, da se je 

odnos med mamo in očetom izboljšal.  
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Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju sem vzgojitelje, starše in mladostnike vprašala, 

kakšni so njihovi predlogi in potrebe za kakovostnejše sodelovanje.  

 

6.4 Raziskovalno vprašanje 4 

 

Kakšni so predlogi vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za bolj kakovostno in v 

družino usmerjeno sodelovanje? 

 

 Predlogi za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vzgojitelja v prvem in drugem primeru sodelovanja sta kot predlog kakovostnejšega 

sodelovanja izpostavila več obiskov na domu družine nameščenega mladostnika, 

potrebo po mobilnih pedagogih, po aktivnejšem sodelovanju s CSD, ki bi več časa 

preživljali z družino v njihovem domačem okolju. Vzgojiteljica v tretjem primeru 

sodelovanja meni, da več obiskov na domu ni potrebnih, enakega mnenja so bili tudi 

vsi starši in en mladostnik. Starši tako ne izražajo potrebe po obiskih na domu 

kot oblike sodelovanja, v nasprotju z večino (dvema) vzgojiteljema. Starši 

navajajo, da jim telefonski pogovori ter timski sestanki kot obliki sodelovanja 

zadoščajo.  

 

D. Gerič in M. Horvat (2000) menita, da neformalni obiski na domu vzgojiteljev 

vzgojnih ustanov med starši, mladostniki in vzgojitelji pripomorejo k veliko 

pristnejšemu, prijateljskemu in zaupljivemu odnosu. Več obiskov in neformalnega 

druženja prispeva tudi k zbliževanju med starši in otroki ter k zmanjševanju 

medosebnih konfliktov in odporov. Ob obiskih na domu pridobijo vzgojitelji jasnejši 

pogled v družinsko situacijo in odnose med družinskimi člani.  

 

Pomen sodelovanja vzgojne ustanove s CSD in drugimi službami ter strokovnjaki 

izpostavljajo Škoflek idr. (2004), ter A. Kukovič in N. Kukovič (2016). Avtorici (prav 

tam) menita, da je sodelovanje s CSD pomembno, sploh v primeru, kadar prevelika 

oddaljenost vzgojne institucije od doma staršem povzroča nevšečnosti. V tem 

primeru intenzivno sodelovanje s CSD omogoči intenzivnejše vključevanje družine v 

obravnavo.  

 

Vzgojiteljici v drugem in tretjem primeru sodelovanja izpostavita več neformalnega 

druženja v obliki piknikov in športnih dni ter skupino za starše, kjer bi se izvajale 

delavnice za pomoč staršem pri spoprijemanju z vsakodnevnimi težavami. Od vseh 

mam je le ena izrazila pripravljenost vključevanja v tovrstno skupino. 
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Gerič in Horvat (2000) navajata pomen terapevtskih skupin in delavnic za starše, ki 

so načrtovane in ne zajemajo le svetovanja. Starši prek njih podoživljajo stike in 

dileme, seznanjajo se z načini in metodami uspešnega ravnanja v konfliktnih 

situacijah, spoznavajo starševsko vlogo iz drugačne perspektive idr. Modeli, kot so 

socialnopedagoško delo v družini, »Family First«, skupinska terapija z več družinami 

idr., so v tujini že zelo ukoreninjeni, v Sloveniji pa še niso dobili pravega mesta. 

 

Pri predlogih kakovostnejšega sodelovanja so bili starši zadržani, le mama v drugem 

primeru sodelovanja je kot predlog podala dolgotrajnejše bivanje mladostnika v 

zavodu ob namestitvi, kar pomeni, da ob prihodu v zavod mladostnik nekaj časa ne 

bi imel vikend izhoda domov, več pooblastil strokovnih delavcev, ter varovanje 

določenih informacij s strani strokovnih delavcev, ki jim jih zaupajo starši.  

 

Od mladostnikov sta predlog kakovostnejšega sodelovanja izpostavila dva 

mladostnika, in sicer več poudarka na individualnem delu ter bolj poglobljeno 

obravnavanje težav mladostnikov.  

 

Sklepam lahko, da si vzgojitelji prizadevajo vzpostaviti stik z družino tudi v 

neformalnem okolju, kjer se lahko člani družine sprostijo in na vzgojitelje ne gledajo 

kot na nekoga, ki želi spreminjati njihovo družino, temveč na ljudi, ki jim želijo 

pomagati. Starši v sodelovanje vstopajo iz pozicije ogroženosti in varovanja 

avtonomije vzgoje, družine iz zasebnega prostora. To se odraža v različnih 

pričakovanjih staršev in vzgojiteljev do vzgojnega dela. Poleg tega starši, v nasprotju 

z vzgojitelji, nimajo potrebe po pogostejših obiskih na domu in so zadovoljni s 

sodelovanjem preko telefona in timov.  

 

V nadaljevanju opredelim še potrebe vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za 

kakovostnejše sodelovanje in njihov prispevek k sodelovanju.  

 

 Potrebe za kakovostnejše sodelovanje 

 

Vsi trije vzgojitelji so izpostavili, da potrebujejo več časa, namenjenega delu z 

družino. Vzgojiteljica v prvem primeru sodelovanja je izpostavila tudi potrebo po 

zakonski ureditvi sodelovanja s starši, saj trenutno starši niso obvezani k 

sodelovanju. Vzgojiteljica pri tem izpostavlja, da mladostnik brez sodelovanja staršev 

in celotne družinske dinamike težko doseže spremembe: »Kar se zavodskega 

sistema tiče je sodelovanja s starši premalo. Po mojem mnenju je to po eni strani 

sistemska napaka, po drugi pa starši niso zainteresirani za sodelovanje. Zdi se mi 

nerealno, da bi mladostnik dosegel neke pomembne spremembe, če se celotna 

družinska dinamika ne spreminja. Se pravi, prepogosto se prenaša vse breme 

sprememb na fanta, nič pa na starše. Oz. tukaj imamo prijeme, kako nekoga prisiliti, 

da doseže neke spremembe, da se uokviri v nekaj, starše pa v to ne moreš prisiliti.«   
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Kranjčan in P. Šoln Vrbinc (2015) v svoji raziskavi med strokovnimi delavci o oceni 

praks vzgojnih zavodov in viziji navajata, da se vse vzgojne ustanove v Sloveniji 

trudijo navezati trdne in neprekinjene odnose s starši, vendar jim intenzivno delo v 

skupini ne dopušča dodatnega časa.  

 

Vzgojiteljica v drugem primeru sodelovanja se je osredotočila na svoje potrebe pri 

snovanju nove skupine za starše, ki so vključevale podporo sodelavcev, finance 

idr.  

 

Starši potreb za kakovostnejše sodelovanje niso navajali, le ena mama je dejala, da 

ima potrebo, da bi bila v procesu sodelovanja tudi v nadaljnje obravnavana kot 

enakovredna partnerica. Od mladostnikov je potrebo izrazil le eden, in sicer, da 

potrebuje bolj zapolnjen in strukturiran prosti čas.  

 

 

Doprinos vzgojiteljev, staršev in mladostnikov k sodelovanju: 

 

 Vsi trije vzgojitelji si v odnosu sodelovanja prizadevajo, da sprejemajo družino 

takšno, kot je, da z družinskimi člani in mladostnikom gradijo odnos zaupanja 

in jim v procesu sodelovanja omogočajo enakopravnost. Trudijo se 

osredotočati in iskati močna področja družinskih članov. Pri sodelovanju jim je 

pomembno, da dajo staršem vedeti, da jih pri obravnavi mladostnika 

potrebujejo in da jih zanima njihova družina in njena zgodovina. Vzgojiteljica in 

vzgojitelj v prvem in drugem primeru sodelovanja izpostavita, da sta v procesu 

sodelovanja pogosto tudi glas mladostnikov, saj veliko bremen pade nanje in 

se soočajo z vse več občutki krivde. 

 

 Mami v drugem in tretjem primeru navajata, da k sodelovanju pripomoreta s 

sledenjem skupno dogovorjenih ciljev, medtem ko mama v prvem primeru 

sodelovanja izpostavi svojo iskrenost.  

 

 Mladostnik v drugem primeru sodelovanja meni, da k sodelovanju pripomore z 

upoštevanjem zavodskega reda, medtem ko mladostnica v tretjem primeru 

sodelovanja izpostavi to, da je zavod in vzgojitelje sprejela. Mladostnik v 

prvem primeru sodelovanja je mnenja, da k sodelovanju ne pripomore.   
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ZAKLJUČEK 
 

Ena izmed pomembnih nalog vzgojnih ustanov je vzpostavljanje in vzdrževanje 

rednih stikov s starši, saj je družina tista, ki ima kljub namestitvi otroka zunaj družine 

še vedno kontinuiran vpliv na razvoj otroka (Kranjčan, 2017). Avtorji izpostavljajo 

(Kranjčan, 2006, Kranjčan in Grum, 2003, Gradišar, 2015, Kukovič in Kukovič, 2016 

idr., Simons idr., 2017), da je ob namestitvi mladostnika vključenost družine v 

obravnavo mladostnika in ustvarjanje pozitivnih razmer, v katere se bo lahko 

mladostnik po odpustu vrnil, ključna za mladostnikov razvoj in celotno družino. Pri 

tem imajo velik pomen vzgojitelji v vzgojnih ustanovah, ki morajo biti usposobljeni za 

navezavo stika, obveščanje staršev in vključevanje staršev v obravnavo. Spoznati in 

razumeti morajo močne in šibke točke družine, njeno zgodovino, ter njene potrebe. 

Spreminjanje navad pri mladostniku vključuje tudi spreminjanje navad staršev in 

dinamike celotne družine (Asen, 2007).  

 

V magistrski nalogi me je zanimalo, kako sodelovanje v izbranem vzgojnem zavodu z 

družino doživljajo starši nameščenih mladostnikov, mladostniki in njihovi vzgojitelji, 

ter kakšne so pri tem njihove izkušnje.  

 

Rezultati raziskave kažejo, da si vzgojitelji prizadevajo s starši in mladostniki ustvariti 

partnerski odnos, ki temelji na spoštovanju, razumevanju, iskreni komunikaciji in 

enakovrednosti vseh vpletenih v proces sodelovanja. Staršem in mladostnikom se 

trudijo omogočiti občutek domačnosti, sproščenosti in si ob tem želijo, da jih starši ne 

bi doživljali kot ljudi, ki se vtikajo v njihovo družino in delajo pavšalno, temveč kot 

nekoga, ki jim želi pomagati. V odnosu do staršev in mladostnikov se trudijo biti strpni 

in iskreni. Starše in mladostnike pri izražanju mnenja upoštevajo, se osredotočajo na 

njihova močna področja ter stremijo k sklepanju skupnih kompromisov in ciljev dela z 

mladostnikom in družino. Njihove potrebe spoznavajo s sposobnostjo uvida v 

družinsko situacijo, kar jim omogoča, da se staršem in njihovi situaciji približajo in jih 

lažje razbremenijo občutkov krivde. Starši navajajo, da se v odnosu do vzgojiteljev 

počutijo sprejete, razumljene in da so v procesu sodelovanja upoštevani in slišani. Pri 

vzgojiteljih cenijo iskreno komunikacijo, timsko delo, nasvete in usmeritve ter 

zanimanje vzgojiteljev za družino.  

 

Zdi se, da čeprav se vzgojitelji trudijo staršem omogočiti pozicijo enakovrednosti v 

procesu sodelovanja, starši te pozicije ne znajo zavzeti. Starši v sodelovanje vstopajo 

iz pozicije ogroženosti, saj varujejo avtonomijo starševske vzgoje, družine in 

zasebnega prostora. Želja po varovanju starševske avtonomije vzgoje se odraža pri 

ovirah, s katerimi se soočajo starši in vzgojitelji. Najpogosteje so navedli različna 

pričakovanja do vzgojnega dela ter prilagajanje pravilom zavoda. 
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Starši v sodelovanje vstopajo z različnimi pričakovanji, lastnim načinom vzgojnega 

dela in iz drugačne perspektive lastne udeleženosti, kot vzgojitelji, o čemer poroča 

tudi Gradišar (2015). V takšnih primerih ne moremo pričakovati takojšnje 

pripravljenosti mladostnika in staršev za sodelovanje z vzgojno institucijo. Na tem 

mestu se lahko navežem tudi na položaj mladostnikov, ki pri vzgojiteljih cenijo iskren 

odnos, dostopnost, prilagodljivost, pomoč, možnost izražanja lastnega mnenja in 

sodelovanja pri sklepanju skupnih ciljev, vendar v intervjujih izpostavljajo različna 

pričakovanja med starši in vzgojitelji ter potrebo po prilagajanju na vzgojno ustanovo. 

V svoji poziciji, ki zahteva nenehno tehtanje in kalkuliranje ter željo po sprejetosti s 

strani vzgojiteljev, doživljajo stisko, kar jim ne omogoča enakovredne participacije v 

procesu sodelovanja. Sprašujem se, ali vzgojne ustanove nudijo dovolj prostora 

mladostniku in družini za prilagoditev ustanovi? Ali je pomanjkanje motivacije 

mladostnikov za sodelovanje povezano z različnimi zahtevami staršev in vzgojiteljev? 

Kako lahko strokovni delavci k temu prispevamo? 

 

Vzgojitelji izpostavljajo, da se pri svojem delu soočajo s premalo časa, namenjenega 

delu z družino in s premalo pooblastili na tem področju. Menijo, da je treba področje 

sodelovanja s starši urediti tudi z zakonodajo, ki bi starše obvezovala k sodelovanju. 

Prizadevajo si pogostejše obiske na domu družin, več neformalnih srečanj v obliki 

športnih dni, piknikov, kjer bi s starši lahko spletli neformalne in sproščene odnose, 

ter aktivnejše sodelovanje s CSD. Obiskom na domu in neformalnim srečanjem z 

družino pripisujeta pomen tudi avtorici D. Gerič in M. Horvat (2000). Starši, v 

nasprotju z vzgojitelji ne izražajo želje po pogostejših obiskih vzgojiteljev na domu, 

želijo pa si večjo mero zaupnosti. Tudi na tem področju sodelovanja se odraža 

njihova potreba po varovanju zasebnosti osebnega prostora in družine.   

 

Glede na opisano situacijo menim, da si vzgojitelji v izbranem vzgojnem zavodu 

prizadevajo za ustvarjanje kakovostnega partnerskega odnosa med njimi in družino. 

Kljub temu da si vzgojitelji prizadevajo starše in mladostnike v proces sodelovanja 

vključiti kot enakovredne partnerje, le-ti pogosto ne zmorejo zavzeti te pozicije. V 

magistrski nalogi želim izpostaviti dilemo pozicij vzgojiteljev, staršev in mladostnikov, 

ki izhajajo iz različne perspektive lastne udeleženosti in imajo različna pričakovanja 

do vzgojnega dela, kar jim pogosto ne omogoča enakovredne participacije. Trenutno 

se stroka srečuje s spreminjanjem zakonodaje, ki sega tudi v področje spreminjanja 

vlog med starši, vzgojitelji in mladostniki. Menim, da je vloga strokovnjakov, da kljub 

spremembam krepijo starše in mladostnike v njihovi vlogi in se poslužujejo oblik 

sodelovanja, ki so najbolj sprejemljive za mladostnika in njegove starše, ter 

usmerjene v konkretno polje družine. Zavedam se, da pridobljenih ugotovitev ne 

morem posplošiti na vso populacijo družin, ki se soočajo z namestitvijo mladostnika v 

vzgojno ustanovo in vzgojitelji, ki z njimi sodelujejo, vendar menim, da lahko 

prispevajo vsaj delček razvidnosti na področju raziskovanja sodelovanja med starši in 

vzgojitelji.   
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IV PRILOGE 
 

1 Osnutek vprašanj za vzgojitelje, starše in mladostnike 

 

Osnutek vprašanj za: 

 

 VZGOJITELJE 

 

R1: Katere načine in pristope sodelovanja s starši vključujejo vzgojitelji po mnenju 

staršev, vzgojiteljev in mladostnikov? 

 

- Kako ste vzpostavili prvi stik s starši nameščenega mladostnika? Kakšne 

pristope in načine ste pri tem uporabili?  

- S kakšnimi pristopi vključujete starša v načrtovanje vzgojnega dela z 

mladostnikom? Jih lahko opišete? 

- Kateri so po vašem mnenju najbolj učinkoviti pristopi sodelovanja s staršem? 

Lahko podelite kakšno konkretno izkušnjo? 

- Kateri so najpogostejši pristopi in načini, s katerimi ste s staršem sodelovali? 

- Ali ste se pri sodelovanju s staršem soočali s kakšnimi ovirami? Kako ste te 

ovire presegli? 

- Se vam je v misli vtisnila kakšna pozitivna izkušnja sodelovanja s staršem? Jo 

lahko podelite? 

- Ali v sodelovanje vključujete tudi druge družinske člane (sorojence, bližnje 

sorodnike)? Kakšni so pri tem pristopi? Lahko opredelite konkretno izkušnjo?4 

 

 

R2: Kako so ti načini sodelovanja po mnenju staršev, vzgojiteljev in mladostnikov 

vključujoči in kako vključujejo potrebe staršev in celostni družinski kontekst? 

 

- Kako vi razumete družino? Kaj vi o tej družini veste? 

- Kako bi opisali kakovost sodelovanja s staršem? 

- Kako zaznate tega starša? 

- Kakšno je vaše razumevanje celotnega družinskega konteksta? Menite, da 

pristopi, ki ste jih opisali prej, sledijo njihovim potrebam? 

- Ali po vašem mnenju načini, ki ste jih našteli vplivajo na vključenost staršev?  

- Ali se vam zdi, da sprejemate starše v proces sodelovanja kot enakovredne 

partnerje? 

- Kako po vašem mnenju staršem omogočite, da se v procesu pomoči in 

sodelovanja počutijo kot enakovredni partnerji? 

- Kakšno je vaše razumevanje potreb v tej družini? Kaj se vam zdi, da družina 

pri obravnavi potrebuje za kakovostno obravnavo?  
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- Kako ste pri sodelovanju upoštevati potrebe staršev?  

- Kako ste starša poskušali pritegniti k sodelovanju? Lahko podate konkretno 

izkušnjo? 

- Kaj vi menite glede na poznavanje starša - kaj bi ga najbolj vključilo v 

sodelovanje? Ali ste to že poskusili? Zakaj da/ne? 

- Kako vi izboljšujete sodelovanje glede na vaše razumevanje, ki ste ga opisali?  

- Menite, da se vaše zahteve do mladostnika razlikujejo od zahtev starša? 

Lahko podate konkretno izkušnjo? 

 

 

R3: Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja s starši po mnenju vzgojiteljev, 

staršev in mladostnikov odražajo v spremembah pri mladostniku, starševski vzgoji in 

v kontekstu celotne družine?   

 

- Ali zaradi pristopov in načinov dela s starši pri mladostniku opažate 

spremembe v vedenju, čustvovanju? Lahko podate konkreten primer?  

- Ali po vašem mnenju uporabljeni načini in pristopi dela krepijo vzgojo staršev? 

Na kakšen način vi to vidite – lahko podate konkretno izkušnjo? 

- Ali se je sodelovanje v času bivanja mladostnika v zavodu med vami in starši 

kaj spremenilo? Na boljše/slabše? Lahko podate konkreten primer? 

- Se vam zdi, da vaše sodelovanje in delo s starši vpliva na dinamiko celotne 

družine? Kako to opažate? Ali mladostnik raje odhaja v domače okolje? 

 

 

R4: Kakšni so predlogi vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za bolj kakovostno in 

učinkovito sodelovanje s starši s strani vzgojiteljev, staršev in mladostnikov? 

 

- Kakšni so vaši predlogi za bolj kakovostno in učinkovito obravnavo celotne 

družine mladostnika? 

- Kako bi po vašem mnenju lahko še boljše sodelovali, in sicer v korist 

mladostnika, starša in potreb celotne družine? 

- Kako bi se lahko učinkoviteje približali potrebam staršev in celotne družine? 

- Kje vidite spremembe, da bi bilo sodelovanje zadovoljujoče in vključujoče za 

mladostnika in starše? 

- Kaj bi vi lahko pri tem prispevali? 

- Ali se vam zdi, da pri tem kaj potrebujete?  
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 STARŠE 

 

R1: Katere načine in pristope sodelovanja s starši vključujejo vzgojitelji po mnenju 

staršev, vzgojiteljev in mladostnikov? 

 

- Na kakšen način so vzgojitelji vzpostavili prvi stik z vami? Lahko opišete, kako 

je to potekalo? 

- Katere pristope in načine ste opazili pri sodelovanju z vzgojitelji? Na kakšen 

način je med vami potekala komunikacija in kako pogosto?  

- Kakšne oblike sodelovanja ste zaznali?  

- Na kakšen način so med vami potekali stiki? Lahko podate konkretno 

izkušnjo? 

- Kaj je po vašem mnenju najbolj doprineslo k sodelovanju?  

- Kako ocenjujete izkušnjo sodelovanja s strokovnimi delavci?  

- Ali ste v procesu sodelovanja naleteli na kakšne ovire? Vas je kaj zmotilo? 

Kako ste po vašem mnenju z vzgojitelji te ovire presegli? 

- Ali ste doživeli kakšno pozitivno izkušnjo sodelovanja, ki ste jo pripravljeni 

deliti?  

- Ali so vzgojitelji v sodelovanje vključevali tudi druge družinske člane? Če ja, na 

kakšen način? 

 

 

R2: Kako so ti načini sodelovanja po mnenju staršev, vzgojiteljev in mladostnikov 

vključujoči in kako vključujejo potrebe staršev in celostni družinski kontekst? 

 

- Ali se počutite vključene v načrtovanje vzgoje mladostnika v zavodu? 

- Na kakšen način vam vzgojitelji nudijo občutek vključenosti v obravnavo? Z 

odnosom, komunikacijo, prej navedenimi pristopi? 

- Ste se počutili v procesu sodelovanja in sprejemanja odločitev kot enakovredni 

partnerji? Ste imeli pri odločitvah besedo? Ali upoštevajo vaše mnenje? Lahko 

podate konkretno izkušnjo? 

- Ali vam vzgojitelji dovolijo sprejemati odločitve glede bivanja mladostnika v 

zavodu? 

- Ali lahko pri tem podajate predloge? Kakšne na primer? 

- Ste potem slišani s strani vzgojiteljev? Vas upoštevajo? 

- Ali vzgojitelji v zavodu upoštevajo določene meje, ki jih vi postavljate 

mladostniku? Če ne, kako se s tem soočate? Se vam zdi, da vzgojitelji v 

zavodu postavljajo drugačne vzgojne zahteve? 

- Ali se vam zdi način sodelovanja strokovnih delavcev z vami učinkovit?  

- Kaj vam pri sodelovanju s strokovnimi delavci predstavlja omejitev, oviro? 

Lahko podate konkretno izkušnjo? 
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- Kakšne so vaše potrebe v času namestitve mladostnika v zavodu? So jih 

metode strokovnih delavcev zadovoljile? 

 

- Kaj se vam pri sodelovanju zdi najpomembnejše? 

- Kako bi vi izboljšali sodelovanje glede na vaše razumevanje, ki ste ga opisali?  

 

 

R3: Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja s starši po mnenju vzgojiteljev, 

staršev in mladostnikov odražajo v spremembah pri mladostniku, starševski vzgoji in 

v kontekstu celotne družine?   

 

- Ali se vam zdi, da vaše sodelovanje z vzgojitelji vpliva na vedenje 

mladostnika? Se vam zdi, da je v zavodu zaradi tega napredoval in sledil 

ciljem? 

- Ali pomoč in podpora institucije vpliva na družino in družinsko dinamiko? 

Lahko podelite konkretno izkušnjo? 

- Kaj bi si želeli glede sodelovanja spremeniti? 

- Ali so vam načini in pristopi dela pomagali pri nadaljnji vzgoji? Ste dobili 

kakšne smernice, ki bi jih bili pripravljeni deliti? 

- Ali se je sodelovanje v času bivanja mladostnika v zavodu med vami in 

vzgojitelji kaj spremenilo? Na boljše/slabše? Lahko podate konkreten primer? 

 

 

 

R4: Kakšni so predlogi vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za bolj kakovostno in 

učinkovito sodelovanje s starši s strani vzgojiteljev, staršev in mladostnikov? 

 

- Kakšni so vaši predlogi za bolj kakovostno in učinkovito sodelovanje? 

- Kako bi po vašem mnenju lahko z vzgojitelji bolje sodelovali?  

- Kako bi lahko bile po vašem mnenju bolje upoštevane vaše potrebe, želje, 

glas? Lahko navedete konkreten primer? 

- Kaj bi vi lahko pri tem prispevali? 

- Kaj se vam zdi, da pri tem potrebujete?   

- Imate pri tem kakšne pomisleke, želje, predloge za vnaprej? 

- Kje vidite spremembe, da bi bilo sodelovanje zadovoljujoče in vključujoče za 

vas in mladostnika? 
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 MLADOSTNIKE 

 

R1: Katere načine in pristope sodelovanja s starši vključujejo vzgojitelji po mnenju 

staršev, vzgojiteljev in mladostnikov? 

 

- Kakšne pristope sodelovanja med starši in vzgojitelji si opazil? Na kakšne 

načine sodelujejo med seboj? Kaj pri tem naredijo? 

- Ali se ti zdi, da vzgojitelji v zadostni meri sodelujejo oz. so na vezi s tvojimi 

starši? Ali meniš, da so kontakti prepogosti/preredki? Zakaj? 

- Kako se ti zdi, da se starši vključujejo v sodelovanje? 

- Ali se ti zdijo načini sodelovanja med starši in vzgojitelji pri tvoji vzgoji 

učinkoviti? Zakaj da/ne? 

- Ali se ti zdi, da so med starši in vzgojitelji kakšne ovire pri sodelovanju? Lahko 

navedeš konkretno izkušnjo? 

- Ali so v tvoje bivanje v zavodu vključeni tudi drugi bližnji sorodniki? 

 

 

 

R2: Kako so ti načini sodelovanja po mnenju staršev, vzgojiteljev in mladostnikov 

vključujoči in kako vključujejo potrebe staršev in celostni družinski kontekst? 

 

- Se ti zdi, da imajo starši kakšno besedo pri tem, kako si ti obravnavan tukaj v 

zavodu? 

- Mi lahko podaš konkreten primer? 

- Se ti zdi, da lahko starši na tvoje bivanje v zavodu vplivajo? Da lahko kaj 

spremenijo? 

- Se ti zdi, da vzgojitelji upoštevajo pobude in mnenja tvojih staršev? Imaš kaj 

konkretnega v mislih? Recimo, da bi ti dovolili uporabo telefonov, izhode, tukaj 

vzgojitelji ti pa tega ne dovolijo.  

- Se ti zdi, da vzgojitelji v zavodu upoštevajo pravila in meje, ki ti jih doma 

postavljajo starši? Kako se soočaš s tem? 

- Se ti zdi, da so starši in vzgojitelji dovolj povezani in ti dajo jasna pravila in 

usmeritve? 

- Kaj bi po tvojem mnenju starša bolj interesiralo za sodelovanje? Kaj bi ju bolj 

aktiviralo? 

- Ali meniš, da bi bilo treba glede kontaktiranja in stikov s starši v instituciji kaj 

spremeniti? Imaš kak predlog? Kaj bi mu bilo bolj blizu? 

- Se spomniš kakšne pozitivne izkušnje sodelovanja staršev z vzgojitelji? Te je 

kdaj kaj zmotilo? 
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R3: Kako se uveljavljeni načini in pristopi sodelovanja s starši po mnenju vzgojiteljev, 

staršev in mladostnikov odražajo v spremembah pri mladostniku, starševski vzgoji in 

v kontekstu celotne družine?   

 

- Kakšna je zate ta izkušnja, da imaš dve različni vzgoji? Kako to nate vpliva? 

Kako se s tem spopadaš? 

- Ali si se zaradi tega kaj spremenil? 

- Ali so se tvoji starši kaj spremenili od takrat, ko si v zavodu? Meniš, da imajo 

trše zahteve, mogoče milejše? Kaj več od tebe zahtevajo? 

- Ali se ti zdi, da sodelovanje staršev in vzgojiteljev vpliva na tvoje odhode 

domov? Greš raje v domače okolje?  

- Ali se je družinska dinamika zaradi sodelovanja vzgojiteljev s starši kaj 

spremenila? S tem imam v mislih odnose, komunikacijo, počutje doma. Lahko 

opišeš konkretno izkušnjo? 

 

 

R4: Kakšni so predlogi vzgojiteljev, staršev in mladostnikov za bolj kakovostno in 

učinkovito sodelovanje s starši s strani vzgojiteljev, staršev in mladostnikov? 

 

- Kako bi po tvojem mnenju lahko starši in vzgojitelji bolje sodelovali? Imaš kak 

predlog? 

- Kaj meniš, da bi bilo treba narediti, da ne prihaja do ovir pri sodelovanju? (Če 

jih v predhodnih vprašanjih omeni) 

- Kaj meniš, da bi bilo treba spremeniti, da bi imeli starši več odločitev glede 

tvojega bivanja? Kako naj bi po tvoje vzgojitelji ravnali? 

- Meniš, da bi moralo biti sodelovanje pogostejše? 

- Ali meniš, da lahko tudi ti prispevaš k boljšemu sodelovanju? Kako? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani- Pedagoška Fakulteta                                                                     Dominika Pajnik; 
 
Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode- perspektiva staršev, 
mladostnikov in vzgojiteljev 

 

 
 

111 

 

2 Odsek kodiranja intervjujev 

 

-  Odsek kodiranja intervjuja z vzgojiteljem 

 

 Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

- Na kakšen način se vam zdi, 

da ste mamo k sodelovanju 

pritegnili? 

- S poslušanjem,  z 

izkazovanjem zanimanja. Jaz s 

starši zelo rada predelujem 

zgodovino odnosov. Take stvari 

jim veliko pomenijo, ker imajo 

občutek, da te zanima njihov 

otrok. Da ne izpadeš, da delaš 

površinsko, ampak se želiš 

spustiti tudi v globje stvari in pri 

tem iskati povezave, vzroke in 

posledice. S tem lažje pridobim 

tudi uvid v težave družine in se s 

starši lažje poistovetim. Jaz 

menim, da je potrebno biti 

sproščen, pri tej gospe vidim, da 

ji odgovarja, da smo zelo 

sproščeni v komunikaciji, da se 

tudi ona lahko počuti sproščeno. 

Da pove, kje je ona naredila 

napako čez vikend, da je sama 

fanta sprovocirala, da sta se 

skregala. Je zelo dobrovoljna 

gospa in ceni to, da se znaš tudi 

pošaliti.  

   

   

   

Poslušanje Sodelovanje s starši 
Načini vključevanja 

staršev 

   

Predelovanje 

zgodovine odnosov 
Sodelovanje s starši 

Upoštevanje potreb 

staršev in družine 

   

   

   

   

   

Uvid v težave 

družine 

Odzivanje na 

potrebe 

Upoštevanje potreb 

staršev in družine 

   

Sproščenost v 

komunikaciji 

Odzivanje na 

potrebe 

Načini vključevanja 

staršev 
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- Odsek kodiranja intervjuja s staršem 

 

 Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

- Ali se vam zdi, da vaše 

sodelovanje z vzgojitelji vpliva 

na vedenje mladostnika? Se je 

začel mladostnik kaj drugače 

obnašat? 

- Mladostnik ima vzpone in 

padce. Izboljšalo se je pa 

njegovo učenje. Sedaj je bolje, 

kot je bilo. Tudi glede osebne 

higiene je na boljšem, kot je bil, 

je začel delati na tem. Prej je 

bilo porazno. Dostikrat tudi 

doma pomaga, skuha kosilo na 

primer, ker prej ni bil toliko 

zagret za domača opravila. Jaz 

sem postala bolj vztrajna, kot 

sem bila. Mogoče je vplivalo tudi 

na mojo osebno rast. 

   

   

Izboljšano učenje 

mladostnika 
Učno področje 

mladostnika 
Spremembe pri 

mladostniku 
   

Osebna higiena 

mladostnika 

Higiensko področje 

mladostnika 
Spremembe pri 

mladostniku 
   

Pomoč pri kuhanju 

kosila mladostnika 

Opravljanje 

vsakodnevnih 

zadolžitev 

Spremembe pri 

mladostniku 

   

Vztrajnost mame 
Vpliv sodelovanja 

na mamo 
Spremembe pri 

mami 

   

Osebna rast mame 
Vpliv sodelovanja 

na mamo 
Spremembe pri 

mami 

 

- Odsek kodiranja intervjuja z mladostnikom 

 

 Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

- Kako si se spopadal s tem, da 

si imel doma eno vzgojo, v 

zavodu pa drugo?  

- Sprva se je bilo zelo težko 

prilagoditi. Jaz sem bolj sam 

sebe vzgajal, potem ti pa kar 

naenkrat želi nekdo nadzirati 

življenje. Prideš za vikend 

domov, se poskušaš tukaj 

prilagodit, prideš v nedeljo tja, 

se moraš tam prilagodit. Stalno 

nekaj menjavaš, nimaš neke 

stalnice, da bi se prilagodil. 

Mama govori nekaj, vzgojitelji 

nekaj drugega. Sem se jaz 

potem z njimi zmenil, da mi 

povedo kaj moram narediti. 

Stalno sem potem naredil tako, 

kot smo se zmenili. Ni me bilo 

treba opozarjati.   

   

   

   

Problem 

prilagoditve 
Stiska mladostnika 

Potreba po 

prilagoditvi 

   

Nadziranje življenja Stiska mladostnika 
Potreba po 

prilagoditvi 

   

   

Mama in vzgojitelji v 

sporočilih niso 

skladni 

Različna 

pričakovanja mame 

in vzgojiteljev 

Ovire pri 

sodelovanju 

   

   

Seznanjanje z 

zadolžitvami 

Sprejemanje 

zadolžitev 

Prilagajanje na 

namestitev v 

vzgojnem zavodu 

 


