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POVZETEK
Stres je možno opisati kot dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo notranje
ravnotežje in aktivira njegove prilagoditvene potenciale. Je pomemben del našega življenja. Nastaja
kot neizogibna posledica naših odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo
prilagajati. Kako se bo posameznik odzval na stresogene dejavnike, je odvisno od njegove
psihofizične konstitucije, življenjske zgodovine pa tudi od trenutnega spleta okoliščin. Zaposleni v
poklicih pomoči so svojo poklicno izbiro usmerili od sebe navzven, do drugih ljudi, s katerimi
vstopajo v odnos in pri tem dajejo sebe. Vzdržljivost delavcev v službah pomoči je odvisna tako od
osebnih kvalitet posameznika kot od značilnosti delovnega okolja samega in odnosa širše družbe.
Poznamo različne strategije za uspešno obvladovanje stresa: osebne strategije, socialne strategije in
strategije preventive. Pri ustreznem obvladovanju stresa se telesne in duševne zmogljivosti
posameznika povezujejo. Boljše duševno zdravje je pogojeno z dobrim telesnim zdravjem in zadostno
telesno prilagodljivostjo ter obratno. Športna rekreacija je ena najbolj učinkovitih in priljubljenih
osebnih strategij pri obvladovanju stresa.
Ključne besede: stres, poklici pomoči, sindrom izgorevanja, športna rekreacija

Summary
Stress can be described as a motion triggered by a negative change which interferes with a person’s
inner stability, so activating the potential of adaptation. It is an important part of our lives as well as an
inevitable consequence in our relation with the ever changing social environment to which we must
adapt. An individual’s reaction to these stressors depends on his psychophysical constitution, past
experience and the given circumstances. The outgoing character and the way they care for others are
the reasons why people choose to work in helping professions. The endurance of professionals
depends on their personal qualities as well as on the working environment and general public's
relation. There are different strategies of effective stress management: personal strategies, social
strategies and preventive strategies. When stress is properly handled an individual’s physical and
psychological capabilities come together. Good mental health is conditioned by good physical health
and adaptability and vice versa. Doing sports is one of the most efficient and favored personal
strategies of stress management.
Key words: stress, helping professions, burnout syndrome, sports
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PREDGOVOR
Stres in športna rekreacija sta pojma, ki sta mi zelo blizu. Na delovnem mestu doživljam različne
stresne situacije, saj je osnova mojega dela – delo z ljudmi, vzpostavljanje dobrega in pozitivnega
odnosa skozi komunikacijo. Zaposlena sem v podjetju, ki prodaja tržne storitve in je moja naloga
pomoč uporabnikom. Gre za različne vrste pomoči, od svetovanja glede izbire in uporabe različnih
storitev pa do dogovorov glede plačil dolgov. Torej ne gre neposredno za poklic pomoči, vendar se
pogosto dogaja, da mi stranke zaupajo delček svoje življenjske zgodovine, nekatere tudi celotno
življenjsko zgodbo. Pri svojem delu tako lahko vsak dan uporabljam znanje pridobljeno na študiju
socialne pedagogike. Največkrat gre za uspešno komunikacijo s stranko, za vzpostavitev odprtega,
prijaznega in enakovrednega odnosa, iz katerega lahko obe strani zase pridobita nekaj koristnega. Do
svojih strank sem vedno poštena in jim svetujem tako, kakor menim, da je najbolje za njih oziroma bi
izbrala tudi sama zase. Včasih so pa vsi poskusi zaman, komunikacija je neuspešna, odnos pa zelo
slab. Neustrezna komunikacija in slab odnos sta moja glavna povzročitelja stresa na delovnem mestu.
Telesno zaznavam stres skozi pospešen srčni utrip, občutja nelagodja, včasih morda celo strah. To
počutje ozavestim, se umirim, za hip potolažim samo sebe, tolažbo poiščem tudi v krogu sodelavcev.
O stresnih dogodkih v službi pomislim tudi v prostem času, največkrat med tekom. Tek je moja
najljubša oblika športne rekreacije, s katero se zelo pogosto ukvarjam že več kot osem let. Prepričana
sem, da mi tek pomaga pri obvladovanju stresnih dogodkov na delovnem mestu, prav tako pa tudi v
zasebnem življenju. Tek je tako moja glavna osebna strategija za soočanje s stresom. Obožujem tek ob
svitu. Jutranja svežina me razbudi in hkrati umiri. Med tekom mi nikoli ne zmanjka časa. Premišljujem
lahko o prijetnih dogodkih, ravno tako o stresnih situacijah z negativnim predznakom. Obujam lahko
spomine na še posebej prijetne pretekle dogodke. Taki spomini so večni in mi nenehno dajejo moč in
energijo. Misli na prihodnost in na vse prijetne dogodke, ki so pred mano, me prav tako izpolnjujejo.
Lahko pa odstranim še sleherno misel in se zgolj prepustim uživanju v naravi, prijetnim vonjavam in
vsem, kar me obkroža. V gorskem svetu miru in tišine se še posebej lahko sprostim. Za cel dan
pozabim na vsakdanje reči. Sploh ne pomislim, kaj me čaka jutri. Uživam v trenutku in čudovitih
razgledih, ki me obkrožajo. Ni besed, ki bi bile primerne za opis takih doživetij. Najbolje je, da to
občuti vsak posameznik sam. V svoji diplomski nalogi bom povezala pojma stres in športna rekreacija,
s poudarkom na poklicih pomoči. Na nek način je moje diplomsko delo tudi poklon moji zaljubljenosti
v tek in športni rekreaciji. Želim si, da bi bilo moje delo tudi vzpodbuda bralcu, da se odloči za zdrav
življenjski slog in redno ukvarjanje s telesno vadbo.
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1. TEORETIČNI UVOD
1.1. STRES

1.1.1. Medicinski vidik stresa
Začetnik nauka o stresu je ameriški fiziolog Walter B. Canon, ki je že v 30. letih raziskoval
stres in odgovor na stres. Njegovo pionirsko delo je po 2. svetovni vojni na univerzi v
Montrealu dogradil in klinično utemeljil Hans Selye (Ščuka, 1999).
Stres je označil kot program telesnega prilagajanja novim okoliščinam, njegov odgovor na
dražljaje okolja, kot psihosomatski mehanizem za uravnavanje in uravnoteženje napetosti.
Stres bi lahko razdelili v dve skupini:


Stres kot samodejno reakcijo za preživetje – doživljamo kot prijeten občutek in
motivacijo za nadaljnje dosežke;



Stres kot posledico neuravnoteženosti izzivov in usposobljenosti – doživljamo kot
strah in tesnobo, iz katere se izrodita bolezen in prezgodnja smrt (Schmidt, 2001).

Njegova odkritja temeljijo na sledečem: kadar je človeški (ali živalski) organizem zaradi
nevarnih vplivov oz. dražljajev življenjsko ogrožen, se vedno odzove; najprej z vzdraženjem
živčnih centrov v spodnjem delu možganov (hipotalamus in hipofiza), ki preko avtonomnega
živčevja izsilijo nadledvične žleze k izločanju večjih količin hormonov (Ščuka, 1999).
Glede na to, da je posameznik pogosto pred nekimi zahtevami in ima vedno neke potrebe
(npr. tudi hrana in zrak sta potrebi), je zato vedno pod stresom, vendar to ne pomeni, da je
odgovor na te zahteve oz. njihovo izpolnitev nujno negativen oziroma stres, kot ga
pojmujemo bolj vsakdanje (Jick in Payne, 1980, po Barborič idr., 2005).
Stres je izjemno močno čustveno stanje, ki vse naše telo skupaj z duševnostjo preusmeri tako,
kot se je v evoluciji izkazalo optimalno za preživetje. V osnovi gre torej za koristno reakcijo
in stresni odziv sam po sebi ni nič slabega, če se sproži takrat, ko smo zares ogroženi (Ihan,
2004).
Avtonomni odziv je v nasprotju s pisano paleto vedenjskih odzivov izrazito stereotipen odziv,
ki s pomočjo vegetativnega živčevja in nevroendokrinega sistema spremeni delovanje
organizma. Avtonomni odziv se najprej pokaže kot aktivacija simpatičnega živčevja. Ta prek
7

simpatičnih živcev v nekaj sekundah spremeni delovanje številnih organov (npr. pospeši bitje
srca, poveča krvni tlak), simpatični živci v sredici nadledvične žleze pa povzročijo izločanje
adrenalina in noradrenalina. Aktivacija simpatičnega živčevja se sproži v hipotalamusu, ki je
poglaviten del možganov, kjer se integrirajo in uravnavajo avtonomne živčne funkcije (Ihan,
2004).
Pospešeno se začnejo sproščati glukoza in zaloge sladkorja ter maščob. Kri prične dotekati iz
manj pomembnih, v življenjsko pomembne dele telesa, možgane, srce, pljuča. Prebava in
nastajanje urina se skorajda ustavita, delovanje ostalih organov, kože, ledvic itd. se zmanjša
na minimum (Schmidt, 2001).
1.1.2. Stresna reakcija
Rezultat telesa in razuma je odgovor, ki se kaže v treh medsebojno povezanih fazah (Youngs,
2001):


alarmna reakcija – telo je obveščeno, da mora ukrepati in k temu mu pomaga serija
sprememb v telesu (upočasnjena prebava, lovljenje sape, hitro bitje srca, potenje,
hitrost, budnost, moč ...),



»splošni adaptacijski sindrom« – skoraj trenutno in v neposredni povezavi s
pojemajočo zunanjo grožnjo se telo povrne v stanje biokemične uravnovešenosti
(homeostazo),



izčrpanost/izgorelost – če se stanje stresa nadaljuje, se sčasoma izčrpajo tudi
adaptacijski mehanizmi in telo preide v fazo izčrpanosti.

Človek ob številnih obremenitvah, zlasti, če trajajo predolgo in če ne kaže, da se jih bo rešil,
doživlja telesno nemoč in odpoved. Vrh tega pa tudi psihično odpovedovanje (Jelenkovič,
1999).
1.1.3. Simptomi dolgotrajnih stresnih obremenitev
Ščuka (1999) navaja sledeče simptome motenj telesnih ali psihičnih funkcij zaradi psihičnih
napetosti, ki jih povzroča nenehno prisotni stres:


zbadanje pri srcu in občasni napadi hitrega utripanja;



suha usta, razjede (afte) v ustni sluznici, neprijeten zadah;



želodčni krči, prebavne motnje, kronično zaprtje, vetrovi;
8



mišična napetost z bolečinami v zatilju in križu;



povečano znojenje telesa, hladne in oznojene dlani ter stopala;



droben nemir, bobnanje s prsti, prestopanje, tiki;



pogrkavanje, cmok v grlu, pogostna zagrljenost z izgubo glasu;



povečan ali zmanjšan apetit, pretirano kajenje, zloraba alkohola;



zmanjšana spolna aktivnost.

Najpogostejši psihični znaki (prav tam):


depresivnost (jokavost, pobitost, občutek nemoči, črnogledost);



razburljivost (vzkipljivost, netolerantnost, zlovoljnost);



zdolgočasenost, motnje pozornosti, pozabljivost;



površnost, netaktnost, splošna neurejenost, zanemarjenost;



zmanjšana ustvarjalnost, nesistematičnost;



občutek preobremenjenosti in nesposobnosti;



pretirana kritičnost do drugih in preobčutljivost zase;



pomanjkanje samospoštovanja.

1.1.4. Psihološki vidik stresa
Zdi se, da je vse večje zanimanje za stres – tako v smislu »kroničnih« (stalnih) stresnih
življenjskih okoliščin kakor tudi v smeri stresnih dogodkov (situacij) – logično nadaljevanje
človekovih večnih poskusov razumeti, kako se »zunanje« dogajanje preobrazi v »notranje« ter
se neredko konča kot bolezen. Stres je zelo pogosto uporabljan pojem, ne samo v vsakdanjem
govoru, ampak tudi v strokovni literaturi. Gre za univerzalni fenomen, ki ga opredeljuje
množica definicij, v vseh pa je možno najti dva temeljna poudarka:


stres v večini primerov povzroča nekdo/nekaj zunaj človekovega organizma;



posledice stresa so notranje, psihološke in fiziološke narave, navadno so opisane kot
napetost, napor (strain) (Selič, 1999).

Operacionalno ga najlažje opredelimo kot doživetje psihosocialne narave, ki ima za posledico
psihično trpljenje in neprijetne, za organizem ogrožajoče fiziološke procese. Tako opredeljen
stres deluje na celotno biopsihosocialno naravo človeka (prav tam).
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Stres je možno opisati kot dogajanje, ki ga sproži vsaka sprememba, ki zmoti človekovo
notranje ravnotežje (prav tam, povzeto po Tomori, 1990) in aktivira njegove prilagoditvene
potenciale.
Nihče ni povsem odporen proti stresu. Stres lahko prizadene vsakogar, saj je pomemben in
bistven del našega življenja. Nastaja kot neizogibna posledica naših odnosov z nenehno
spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo prilagajati (Looker, Gregson, 1993).
Tyrer je postavil naslednjo definicijo: »Gre za duševno in telesno reakcijo na spremembo.«
(Tyrer, 1987)
Greenberg in Baron (2000, po Treven, 2005) opredelita stres kot »kompleksen vzorec
čustvenih stanj, psihičnih odzivov in s tem povezanih misli, ki nastane kot odgovor na
zunanje zahteve«.
Looker in Gregson (1993) opredelita stres kot »neskladje med dojemanjem zahtev na eni
strani in sposobnosti za obvladovanje zahtev na drugi strani«.
Stres je situacija alarma. Je stanje posameznikove psihične in fizične pripravljenosti, da se z
obremenitvijo sooči, se ji prilagodi in jo obvlada (Jelenkovič, 1999).
1.1.5. Stresorji
Avtorji, kot je na primer Allen (1983, po Kobolt, 1993), menijo, da je bistven povzročitelj
stresa neusklajenost naših fizioloških odgovorov, ki so bili nekoč primerni (priprava na boj
oziroma na beg iz ogrožajoče situacije). Ustrezne reakcije na situacije, ki »dvignejo nivo
adrenalina v krvi«, so danes predvsem: poslušanje, mirno soočenje, obvladovanje sebe in s
tem pomirjujoče vplivanje na situacijo, racionalnost in iskanje najboljše rešitve, dogovor in
kompromis ipd.
Stresorji so dogodki ali pogoji, ki jih človek zazna kot ogrožajoče ali škodljive, kar povzroči
stanje napetosti (Sarafino, 1990, po Selič, 1999). Kognitivna ocena se nanaša tako na oceno
stresorja kakor tudi na ovrednotenje virov za njegovo obvladovanje. Viri (izvori) odpornosti
na stres so materialne, fizične, socialne ali psihične narave ter so človekovo orodje pri
poravnavanju s stresom in tudi z lastno kratkotrajno reakcijo nanj. Zmožnost obvladovanja
stresa sooblikujejo številne značilnosti okolja in osebnosti (Selič, 1999).
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Trajanje stresorja močno vpliva na ohranjanje ravnovesja stresa in na stopnjo stresne reakcije.
Nekateri stresorji minejo že po nekaj minutah (pogovor za novo službo), drugi pa so
dolgotrajni (nesoglasja v zakonu) (Looker in Gregson, 1993).
Pojem »stresor« je opredelil Selye (1978, 1982), da bi poudaril razliko med vzrokom (stresor)
in posledico (stres kot stanje). Lazarus in Cohen (1977, po Sheridan in Radmacher, 1992) pa
sta opisala najpomembnejše skupine stresorjev:


Kataklizmični stresorji – so navadno nepredvidljivi dogodki, ki se zgodijo večjim
skupinam (ali celim skupnostim) ljudi hkrati, nanje močno vplivajo ter zahtevajo za
svoje obvladovanje veliko prizadevanj. Gre za naravne ali tehnološke nesreče,
katastrofe, ki v prizadetih izzovejo podobna čustva in vedenje, kar povečuje občutke
pripadnosti in skupnosti, ti pa potem olajšajo poravnavanje;



Osebni stresorji – delujejo na posameznika, niso nujno predvidljivi, zahtevajo pa
veliko tvornega prizadevanja za obvladovanje. Neredko imajo težje posledice od
kataklizmičnih, kjer je običajna močna socialna podpora.

Tovrstne stresorje najpogosteje merimo z lestvicami življenjskih dogodkov, čeprav te
navadno ne upoštevajo ne posameznikove kognitivne ocene stresorjev ne razpoložljivih virov
odpornosti na stres.


Stresorji »ozadja« – so na videz majhni, zanemarljivi, vendar stalno prisotni problemi,
(kronificirani) pogoji, ki povzročajo kronično vznemirjenje. Mednje sodijo hrup,
nezadostna razsvetljava ipd. Če jih spregledamo oziroma si ne prizadevamo, da bi jih
odstranili ali nevtralizirali, lahko dolgoročno povzročijo dosti večjo škodo kot
kataklizmični ali osebni stresorji (Selič, 1999).

Newhouse (2000) stresorje razdeli na naravne oziroma tiste iz okolja (nepredvidljive in
nenadne spremembe v okolju, na primer naravne nesreče), socialne stresorje (stresorji, ki so
posledice delovanja drugih ljudi in socializacije), delitve so mogoče tudi na notranje in
zunanje stresorje.
Zanimiva je tudi delitev, ki jo predlagata Gregson in Looker (1993), ki govorita o umišljenih
in utemeljenih stresorjih. Utemeljeni so tisti, katerih obstoj je realen in nas lahko v resnici
ogrožajo (naravne nesreče, bolezni, izgube prijateljev in sorodnikov), medtem ko o umišljenih
stresorjih govorimo takrat, ko zaradi lastnih predstav ali osebnostnih lastnosti ali izkušenj
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nekatere dejavnike in okoliščine zaznavamo kot ogrožajoče, medtem ko v resnici za to ni
nobenega realnega razloga.

Girdano in Everly (1979; po Selič, 1999) sta opisala tri najpomembnejše vzroke stresa:


Psihosocialni (človekova potreba po prilagoditvi v spremenjenih pogojih, občutek
frustriranosti zaradi nezmožnosti doseči želeni cilj, preobremenjenost, pretirano
vzburjenje, izrazito nadpovprečne zahteve in/ali premalo dražljajev v smislu
dolgočasja ali osamljenosti);



Bioekološki (individualne značilnosti – bioritem, prehrambne navade, vzdražni pragi);



Individualni – dovzetnost ali ranljivost, ki je večja pri anksioznih osebah z nižjim
samovrednotenjem, pri osebah s specifičnimi vzorci vedenja oz. osebnosti.

Rees (1976, po Selič, 1999) je stresor opredelil kot katerikoli agens ali zunanje dogajanje, ki
povzroči notranje (psihobiološke) spremembe takšnega obsega, intenzitete in trajanja, da
ogrožajo prilagoditvene potenciale organizma, kar lahko v nekaterih okoliščinah vodi v
bolezen. Avtor je posebej poudaril razliko med fiziološkimi in psihološkimi stresorji ter
dodal, da moči psihosocialnega stresorja ne določa samo grožnja, ampak tudi simbolični in
anticipirani pomen (pripis).
1.1.6. Kognitivna ocena
Richardson (po Kobolt, 1993) pravi, da morajo biti izpolnjeni trije kriteriji, da nekaj doživimo
kot stresno:


dogodek oziroma okoliščine morajo biti za nas pomembne;



neugoden razplet mora imeti za nas posebej neprijetno valenco;



posameznik doživlja lastno nekompetentnost, ker meni, da situacije ne bo obvladal.

Ko poudarjamo pomen kognitivne ocene (dogodkov, stanj, realnosti), s tem seveda ne
skušamo razvrednotiti in/ali izničiti vloge subjektivne realnosti. Kognitivne ocene je možno
opisati v dveh temeljnih oblikah (Lamovec, 1984, po Selič, 1999):


Primarna ocena – pomeni evalvacijo stresorja v smislu njegove nepomembnosti,
benignosti, pozitivnosti ali stresnosti. V zadnjem primeru se stresor nadalje vrednoti
kot škoda, grožnja ali izziv;
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Sekundarna ocena – se nanaša na evalvacijo človekovih zmožnosti za izkoriščanje
lastnih (razpoložljivih) virov odpornosti na stres ter za preseganje kratkotrajnega
odziva na delovanje stresa.

Cohen in Wills (1985; po Sheridan in Radmacher, 1992) sta po pregledu rezultatov nekaterih
raziskav o vplivu socialne podpore ugotovila, da je ocena razpoložljive socialne podpore za
poravnavanje s stresom dosti bolj pomembna kot dejansko stanje (konkretna socialna
podpora).
Pregled literature nam kaže, da obstajajo trije osnovni pristopi k razumevanju stresa:


prepoznavanje stresnih virov – inženirski model;



proučevanje reakcij organizma – medicinski model;



interakcionistični – psiho-sociološki model (Kobolt, 1993).

1.1.7. Viri odpornosti na stres

Hobfoll (1989; po Sheridan in Radmacher, 1992) je stres opisal kot odgovor na dejansko ali
umišljeno ogroženost oziroma izgubo nekaterih posameznikovih virov, ki jih je razvrstil v
štiri skupine:


Objektivni viri – imajo »fizično« naravo in pojavno obliko ter nemalokrat pomenijo
položajne simbole (npr. hiša je dom, hkrati pa odraža lastnikovo materialno
blagostanje in socialni položaj).



Pogoji bivanja – so stanja, oblike in načini bivanja, ki imajo za posameznika veliko
vrednost, saj navadno zahtevajo precejšnje investicije časa, energije in drugih sredstev.
Gre za partnerstvo, starševstvo, državljanstvo ipd.



Osebne značilnosti – človekove lastnosti, veščine in spretnosti, kot so dopadljiv videz,
ugodno samovrednotenje, delovne navade, občutek obvladovanja situacije ipd.



Energije – obsegajo vire, kot so čas, denar in znanje. Ti nimajo posebne notranje
(intrinzične) vrednosti, sodelujejo pa pri pridobivanju (in ohranjanju) drugih vrst
virov.

Vsakdanje življenje je za večino ljudi polno fizičnih, psiholoških, socialnih in kulturnih
stresorjev, zato o stresu ne razmišljamo kot o redkem dogodku (oziroma dogajanju), marveč
kot o sestavnem delu življenja, in ga obvladujemo na različne načine in z različnimi sredstvi.
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Viri (resursi) raznih vrst nam omogočajo poravnavanje z vsemi opisanimi stresorji (Tomori,
1990, po Selič, 1999). Razdelitve in opredelitve teh izvorov odpornosti na stres so številne,
najpogosteje pa je možno srečati naslednjo:


Materialni viri – denar in vse potrošne dobrine (hrana, obleka, stanovanje), s pomočjo
katerih je možno izpolnjevati najrazličnejše zahteve okolja in družbe ter zadovoljevati
svoje potrebe.



Fizični viri – fizični atributi neke osebe, kot so telesna moč, zdravje in privlačnost,
lahko v mnogočem olajšajo poravnavanje s stresom.



Intrapersonalni viri – »notranje sile« posameznika so neredko ključni elementi v soigri
poravnavanja s stresom. Med njimi izstopajo samopodoba, samovrednotenje in
občutek lastne vrednosti.



Informacijski in izobrazbeni viri – stres pomagajo obvladovati tako splošno znanje kot
tudi specifične informacije – marsikateri bolezni, ki je posledica dolgotrajne
izpostavljenosti delovanju stresorjev, se je možno izogniti z upoštevanjem priporočil o
zdravi prehrani, telesni dejavnosti, dejavnikih tveganja ipd.



Kulturni viri – kultura s svojimi tradicijami, običaji in rituali predstavlja okvir in daje
ljudem občutek skladnosti, povezanosti in zavest o smiselnosti življenja, kar vse
pozitivno vpliva na obvladovanje vsakdanjih napetosti in obremenitev. Doživljanje
stabilnosti in varnosti sveta se krepi s številnimi (predvidljivimi) rituali, kot so poroke,
krsti, mature, pogrebi in – ne nazadnje – tudi sedmine.

Glede na učinek, ki ga povzroči določeni stresni dogodek, lahko govorimo o:


Eustres je pozitivni učinek stresnega dogajanja. Antonovsky (1979, po Selič, 1999) ga
je poimenoval »dobri stres«. O njem priča vse več raziskovalnih poročil in tudi
razmišljanje o vsakdanjem početju lahko potrdi, da je npr. jogging sicer stresor za
kardiovaskularni sistem, vendar ga hkrati krepi.



Distres je negativni učinek, natančnejša in bolj ustrezna opredelitev tistega, kar v
vsakdanji rabi pomeni pojem »stres« za večino ljudi. Antonovsky (1979, po Selič,
1999) je distres označil kot napor, napetost, ki ostane, kadar prvotna napetost ni bila
zadovoljivo razrešena. Distres je tista oblika stresa, ki je za človeka škodljiva.



Nevtralni učinki – številni stresni dogodki izzvenijo brez opaznih učinkov, kar je
povezano s pomenom, ki ga ima stresor (zahteva) za posameznika in z razpoložljivimi
viri (resursi), npr. račun za elektriko ne bo imel nobenega (ne dobrega ne slabega)
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vpliva na premožnega direktorja (nevtralni učinek), za nezaposlenega šoferja pa bi
lahko pomenil velik distres (Selič, 1999).
Gregson in Looker (1993) omenjata še območje normalnega stresa – gre za občutek kontrole
nad neko situacijo, v tem »območju« sploh ne občutimo, da smo pod stresom, počutimo se
dobro in nimamo občutka, da nas bo delo ali kakšna obveznost preplavila, ni težav z
zdravjem.
Stresogeni dejavnik dobi svoj pravi pomen šele, ko se njegove objektivne lastnosti povežejo s
subjektivnim pomenom. Učinki so lahko bodisi spodbudni ali pa, nasprotno, obremenjujoči
(Jelenkovič, 1999).
1.1.8. Poravnavanje s stresom (coping)
V anglosaški literaturi obstaja izraz »coping«, ki pomeni vsako reakcijo posameznika na
zunanje življenjske obremenitve, ki služi temu, da emocionalno bolečino preprečimo, da se ji
izognemo ali jo kontroliramo (Schmidt, 1999).
Proces poravnavanja s stresom tvorijo vsa kognitivna in vedenjska prizadevanja, ki temeljijo
na izkoriščanju osebnih virov neke osebe (Folkman in Lazarus, 1984, po Lamovec, 1990) in
so namenjena obvladovanju zunanjih in/ali notranjih zahtev.
Psiho-sociološki pristop upošteva povezavo med situacijo in stresnimi viri, ter med
sposobnostjo posameznika, da se s stresnimi faktorji spoprime. Witmer (1985, po Kobolt,
1993) spoprijemalno sposobnost posameznika definira kot akcijo, s katero obvladamo
situacijo in zmanjšamo tako interne kot eksterne zahteve, ki jih neka situacija dejansko ali
anticipatorno za nas ima. Posameznikovo spoprijemanje s stresnimi situacijami ima dve
osnovni funkciji:


da situacijo z aktivnostjo obvladamo – tako imenovano problemsko orientirano
vedenje;



da reguliramo stresne emocije, zlasti doživljanje strahu, nevarnosti in zmanjševanje
posameznikove samovrednosti.

Model copinga po Rayu, Lindopu in Gibsonu (po Kneževič, 1997) postavlja coping v
dvodimenzionalni koordinatni sistem, kjer so na eni strani razmere kognitivnih realizacij
groženj in na drugi obseg kontrole. V ta koordinatni sistem spadajo naslednje vsebine:
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zavračanje – tukaj vidi oseba sebe kot žrtev nepravične situacije. To je neke vrste
odvzem pravic ali pričakovanja, ki so povezana z uporom proti taki situaciji;



kontrola – oseba se vidi kot obvladovalec situacije;



resignacija – oseba misli, da so rezultati, ki so nastali, plod zunanjih vzrokov in jih
smatra za usodne;



odvisnost – oseba meni, da je odvisna od drugih;



izogibanje – oseba se izmika preteči situaciji;



podcenjevanje – oseba se počuti varna, situacijo ne doživlja več kot pretečo.

Pri strategijah poravnavanja s stresom prevladujeta dve glavni usmeritvi, ki sta ju opisala
Folkmanova in Lazarus (1984, po Selič, 1999):


Problemsko usmerjene strategije – gre za kontrolo stresorja in zmanjševanje, blaženje
ali odpravljanje posledic njegovega delovanja; to so socialne veščine (asertivnost,
intimnost, samorazkrivanje), strukturiranje – zbiranje informacij o stresorju, zavedanje
vzrokov in posledic stresnega dogajanja. Te strategije uporabljajo ljudje, ko verjamejo,
da so bodisi zahteve situacije bodisi njihovi lastni viri spremenljivi (osebe z višjimi
dohodki in izobrazbo),



Strategije usmerjene k emocijam – so navadno povezane s ponovno oceno situacije.
Če se ta zdi nesprejemljiva, neredko nastopita izogibanje ali zanikanje. Nekateri ljudje
svoje postopke »kontrolirajo« z različnimi vedenjskimi postopki – s pretiranim
uživanjem alkohola in/ali drog, z zatekanjem k nadomestnim zadovoljitvam, kot so
ukvarjanje s športom, gledanje televizije ipd. Takšno vedenje usmerja pozornost
(Sarafino, 1990, po Selič, 1999) stran od problema, ki ga je oseba predhodno ocenila
kot nerešljivega oziroma nesprejemljivega. Možna in pogosta je uporaba obeh vrst
strategij hkrati.

Oseba, ki razpolaga z dobro samopodobo, namreč zaupa vase in situacijo doživi kot izziv in
potrditev, ne pa kot potencialno nevarnost, v kateri se ne bo uspela izkazati. Znani socialni
psiholog Bandura (1982, po Kobolt, 1993) imenuje to lastnost samoučinkovitost in
doživljanje lastne kompetentnosti, ki deluje kot mentalni medialni mehanizem in omogoča, da
situacijo doživimo kot pozitivni izziv.
Moški in ženske v zrelih letih so pri obvladovanju stresa problemsko usmerjeni
(konfrontacija), medtem ko v starosti prevladujejo (pasivne) strategije, usmerjene k emocijam
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(prav tam). Do razlike najbrž pride zaradi spremembe stresnih obremenitev – v srednjih letih
je stres povezan z delom, denarjem, družino in prijatelji, v starosti pa z zdravstvenimi
tegobami in domačimi razmerami.
Telesna dejavnost (fitness) znižuje dovzetnost za stres, anksioznost, krvni pritisk in
reaktivnost na splošno (Selič, 1999).
Kobasova (1979, po Lamovec, 1990) je proučevala zdravje ljudi, izpostavljenih hudim
stresnim obremenitvam. Ob izenačenem stresu je skupina osebnostno bolj čvrstih
posameznikov manj pogosto in manj resno obolevala. Tri leta kasneje je avtorica kontrolirala
poleg osebnostne čvrstosti in stresa še telesno dejavnost ter ugotovila, da obolevnost narašča
in pada vzporedno s stresnimi obremenitvami pri ljudeh z večjo osebnostno čvrstostjo in
telesno aktivnostjo (učinki obeh so očitni ter so bolj opazni pri večjem stresu).
Za optimalno funkcioniranje mora človek poznati štiri temeljna področja duhovne rasti in
razvoja (Ferčec, 1996):


razumevanje duševnega zdravja – zmožnost za opravljanje dela (biti produktiven), za
ljubezen (imeti prijatelje) in za igro (prerojevati se) tako, da sami ne bi doživeli
notranjega stresa in da stresov ne bi povzročali soljudem;



razumevanje stresa in njegove stopnje – naučimo se stres potem, ko smo ga zaznali, s
primernim izražanjem čustev uravnati na sprejemljivo jakost, s čemer se izognemo
škodljivim posledicam;



razumevanje sebe in drugih – zmožnost za objektivno ocenjevanje samega sebe ter
zavedanje, da vselej prihaja do neskladja med našim lastnim mnenjem in mnenjem
drugih o nas, upoštevanje, da vsi ljudje čutimo potrebo po pomembnosti in da bi nas
drugi sprejemali in kazali zanimanje za nas;



ohranjanje dobrega duševnega zdravja – za duševno ravnotežje moramo skrbeti
neprenehoma, še posebej je pomembno ohranjanje samozavesti.

1.1.9. Značilnosti strategij spoprijemanja s stresom

Lehr in Thomae (1992, po Schmidt, 1999) uporabljata izraz obvladovalne strategije. K
obvladovanju lahko štejemo vsa ravnanja, ki zmanjšajo stresnost situacije, torej tudi
toleriranje, reproduciranje, minimiziranje, prilagajanje institucionalnim vidikom,
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vzpostavljanje in gojenje socialnih stikov, pozitivno tolmačenje, prilagajanje posebnostim in
potrebam drugih ljudi.
Učinek stresogenih dejavnikov občuti vsakdo po svoje. Kako se bo posameznik nanje odzval,
je odvisno od njegove psihofizične konstitucije, življenjske zgodovine pa tudi od trenutnega
spleta okoliščin (Jelenkovič, 1999).
Na obvladovanje stresa in psihičnih obremenitev vplivajo poleg osebnostnih lastnosti še
prehodne osebne značilnosti ter situacijski in drugi zunanji dejavniki (Musek, 1993, po Selič,
1999). Med osebnostnimi lastnostmi izstopajo čustvena stabilnost (moč jaza, anksioznost),
nagnjenost k depresivnosti in naučena nemoč, občutje nadzora in kompetentnosti, naučeni
slogi soočanja s stresom in obrambnega reagiranja, empatija (zmožnost vživljanja in
sočustvovanja), altruizem (pripravljenost pomagati), značilnosti medsebojnega obnašanja
(odprtost, zaupanje, zmožnost poiskati podporo pri drugih, spretnost v medosebnih odnosih),
sposobnosti, znanje, veščine ter zdravstveno stanje.
Pomembne prehodne osebne značilnosti so razpoloženja, čustvena stanja, vloge, možnost
ventiliranja in izpovedovanja negativnih občutij, ocene in presoje obremenjujoče situacije (kot
izziv, kot grožnja, kot neizogibna škoda ali izguba) ter razlage in atribucije obremenjujoče
situacije (internalne ali eksternalne, globalne ali specifične, univerzalne ali individualne).
Med situacijskimi in drugimi zunanjimi dejavniki pa so v ospredju socialna podpora (s strani
družine, prijateljev, znancev, institucij), viri za obvladovanje stresa (sredstva, rezerve – npr.
materialne možnosti) ter stopnja empatije ali altruizma pri drugih osebah. Dobro oziroma
slabo premagovanje stresa in psihičnih obremenitev je med vsemi osebnostnimi dimenzijami
najbolj povezano z emocionalno labilnostjo.
Newhouse (2000) meni, da je to, kako doživljamo različne dogodke in ali jih interpretiramo
kot stresne, odvisno predvsem od dveh stvari, in sicer od dojemanja položaja, v katerem se
posameznik znajde (odnos do življenja, trdnost in kakovost socialne mreže posameznika,
njegove izkušnje s podobnimi situacijami, nazori, čustva, prepričanja) in pa od ocenjevanja
lastne zmožnosti in sposobnosti za spoprijemanje z nastalo situacijo (sposobnosti
spoprijemanja s stresom, občutek nemoči, ki se morda lahko pojavi).

18

1.1.10. Vedenjski vzorci in obvladovanje stresa
Friedman in Rosenman (1974; po Selič, 1999) sta na osnovi opazovanja (in primerjanja)
srčnih bolnikov opisala emocionalne in vedenjske značilnosti (vzorce) ter jih poimenovala
tip-A. Za ta vedenjski vzorec so značilni:


tekmovalna storilnostna usmerjenost, obremenjena s samokritičnostjo in
pomanjkanjem kakršnegakoli veselja (užitka) v prizadevanjih za striktno doseganje
ciljev,



nestrpnost, časovna stiska – popolno pomanjkanje tolerance za »neproduktivne«
trenutke in iz tega izvirajoči prenatrpani urniki ter hkratno početje več stvari



jeza (sovražnost), ki ni nujno (neposredno) izražena.

Ljudje tipa-A so usmerjeni k aktivnemu delovanju in rezultatom. Prizadevajo si hitro
dokončati eno opravilo in nato začeti novo nalogo. Opravijo več dela in delajo hitreje kot
ljudje tipa-B. (Treven 2005).
Tip-B predstavlja popolno nasprotje s svojo netekmovalnostjo, lagodnostjo in odsotnostjo
sovražnosti. Med obema je velika razlika tudi v odzivanju na stresne obremenitve. Osebe tipaA reagirajo hitreje in močneje, stresor pa navadno ocenijo kot grožnjo za njihovo osebno
kontrolo.
Za predstavnike tipa-B je značilno, da so tihi in mirni. Redko pokažejo jezo ali druge vrste
negativnih čustev, pa čeprav so morda v kriznem obdobju (Schermerhorn in drugi, 2004, po
Treven, 2005).
Ob tem nekatere značilnosti tipa-A »izzivajo« stresne dogodke – stalna naglica npr. botruje
številnim prometnim (in drugim) nesrečam, sovražnost nemalokrat kvari odnose s sodelavci,
ignoriranje znakov telesne izčrpanosti le-to še povečuje ipd.
Če preučimo značilnosti obeh tipov ljudi, ugotovimo, da imata oba tipa prednosti in
pomanjkljivosti. Ljudje tipa-A se odlikujejo pri izvedbi nalog, ki morajo biti dokončane v
določenem roku in z razpoložljivimi viri. So pa nepotrpežljivi s tistimi, ki jih ovirajo ali
povzročajo prekinitve v njihovem delu. Ljudje tipa-B se odlikujejo pri nalogah, ki zahtevajo
več preučevanja in razmišljanja. Več pozornosti namenjajo kakovosti rezultatov, pomembno
jim je dati pravi odgovor ob koncu roka, ne pa katerikoli odgovor (Treven, 2005).
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Nekateri avtorji (Argyle, 1992, po Selič, 1999) govorijo o osebnosti tipa-C, za katero so
značilne neasertivnost, neagresivnost, pohlevnost, ustrežljivost in pasivnost. Ljudje te vrste
obvladujejo čustva (zlasti jezo) z mehanizmom supresije. Interpersonalne težave jih močno
prizadenejo, vendar nikoli ničesar ne ukrenejo, le zmeraj bolj nemočni in depresivni so.
1.1.11. Delo in stres
De Wolffovo (1988) mnenje se ujema s trditvijo Argylea (po Selič, 1999), da je delo zelo
pomemben del življenja vsakdanjega človeka. Nudi številne možnosti socialnih interakcij in
osebnostnega napredka (rasti). Močno vpliva na samopodobo in občutek lastne vrednosti ter
lahko služi kot izziv za samoizpopolnjevanje.
Karasek in sod., (1987, po Selič, 1999) so stres pri delu opisali z različnimi dejavniki:


delovni položaj,



pomanjkanje kontrole,



ponavljajoča se opravila,



odgovornost za druge,



konfliktnost vlog,



nevarnost.

Nesporno ima poklicno življenje veliko vlogo v socializaciji odraslih (Rot, 1983, po Selič,
1999). Poklicna (delovna) socializacija vpliva na osebnostno rast, učinkovitost in na
prizadevanja za ohranjanje zdravja. Ob tem lahko moteče delujejo prenasičenost z delom
kakor tudi preveliko ali premajhno število delovnih nalog, saj povzročajo stresna stanja.
Ros in Altmaier (2000, po Treven, 2005) menita, da neustrezni dejavniki v delovnem okolju
pogosto povzročijo določene fiziološke simptome pri ljudeh. V okoliščinah, ko se moramo
spopasti z velikimi zahtevami, ki smo jih komaj še zmožni izpolniti, nastanejo v našem telesu
naslednje spremembe:


adrenalin začne naraščati,



več krvnega sladkorja prehaja v krvni obtok,



srčni utrip in krvni pritisk se povišata,



dihanje postane hitrejše,



mišice se napnejo in pripravijo telo na odziv z akcijo,
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znojimo se.

Mnogi avtorji so namenili svojo pozornost raziskovanju stresa pri delu (Sarafino, 1990, po
Selič, 1999). Odkrili so tesne zveze med zmanjšanjem delovanja delovnih stresorjev in
kvaliteto odnosov s sodelavci in nadrejenimi. Ljudje, ki so dobili dovolj emocionalne
podpore, so kazali manj fiziološke napetosti (strain-a) in poslabšanja kognitivnih izdelkov.
Socialna podpora s strani sodelavcev je pri obvladovanju organizacijskega in delovnega stresa
bolj dobrodošla kot družinska podpora.
Poseben izvor stresa je nadlegovanje na delovnem mestu (angl. mobbing). Lahko ga
opredelimo kot ponavljajoče se neprimerno ravnanje z zaposlenimi ali skupino zaposlenih, ki
ogroža njihovo zdravje in varnost. O nadlegovanju na delovnem mestu govorimo, če gre za
besedne ali fizične napade ali pa za bolj prefinjene pritiske na zaposlene, kot so na primer
nerazumni roki, neizvedljive naloge, postavitev na nižje delovno mesto in družbena osamitev
(Treven, 2005).
1.1.12. Stresni življenjski dogodki
Čeprav morda nekdo živi resnično »čarobno« življenje, bo verjetno doživel tudi kakšen
travmatičen dogodek ali spremembo, na primer smrt partnerja, razvezo zakonske zveze,
poškodbo otroka, nezaželeno nosečnost ali upokojitev. Kakšne so posledice takšnih dogodkov
pri človeku? Odgovor na to vprašanje so najprej proučevali psihologi, ki so se dogovorili z
večjo skupino ljudi, da naj dodelijo poljubno število točk (od 1 do 100) različnim življenjskim
dogodkom in pri tem upoštevajo, kako dolgo so potrebovali, da so v sebi znova vzpostavili
ravnovesje po posameznem dogodku (Holmes, Rah, 1967, po Treven, 2005).
Prvi večji pregled stresorjev sta pripravila Holmes in Rahe leta 1967 na medicinski fakulteti v
Washingtonu (Trček, 1994, po Horvat, 1999). Oblikovala sta lestvico življenjskih sprememb
(Life change units) in jih prelila v število točk. Seštevek številčnih vrednosti vseh stresnih
dogodkov v življenju posameznika kaže na količino stresa, ki jo je posameznik izkusil.
Največji stres je sto točk, zdrav človek pa prenese do tristo obremenilnih točk v enem letu. V
tabeli 1 navajam nekatere od stresnih življenjskih dogodkov, ki sta jih navedla Holmes in Rah
leta 1967.
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Dogodek

Relativna stresnost

smrt partnerja

100

razveza

73

privedba v zapor

63

smrt v ožji družini

63

poroka

50

odpust iz delovnega razmerja

47

upokojitev

45

nosečnost

40

smrt dobrega prijatelja

37

otrok zapusti dom

29

težave z nadrejenim

23

spremembe bivališča

20

spremembe delovnih razmer

20

dopust

13

božič

12

Tabela 1: Lestvica nekaterih življenjskih sprememb (Holmes, Rah, 1967, po Treven, 2005)
Posledice pridobitve visokega števila stresnih točk so za človeka dramatične. Če posameznik
v krajšem časovnem obdobju doživi dogodke, ki jim je možno skupno dodeliti večje število
stresnih točk, se bo pri njem v naslednjih mesecih veliko bolj verjetno pojavila bolezen kot pri
tistih, ki so bili pod manjšim stresom in so pridobili manj točk (Treven, 2005).
Lestvica stresorjev je sicer nastala pred skoraj 40 leti, na kar je treba opozoriti, saj bi bila
lestvica – če bi jo sestavljali v današnjem času – drugačna. Kljub temu pa zajema večino
pomembnih življenjskih dogodkov in lahko služi kot orientir pri ugotavljanju količine stresa v
nekem časovnem obdobju (Barborič idr, 2005).
1.1.13. Stres in zmogljivost
Zaradi pomanjkanja resnih zahtev in izzivov nas prevzame naraščajoč občutek nezadovoljstva
in naveličanosti, saj smo prepričani, da bi lahko od sebe dali še marsikaj več, in začnemo se
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dolgočasiti. Ravnovesje stresa se takrat hitro nagne v območje škodljivega stresa. V enakem
položaju se znajdemo, kadar so zahteve pretirane in nam zaradi preobremenjenosti začne
primanjkovati časa ali pa smo prepuščeni hujšim življenjskim preizkušnjam. Med nami je
malo srečnežev s pretanjenim in zavidanja vrednim občutkom za pravo mero, ki jim
nezmotljivo narekuje, naj se umaknejo, kadar so preobremenjeni. Znajo si vzeti čas za
sprostitev in si znova napolniti zaloge energije (Looker in Gregson, 1993).

Grafični prikaz 1: Stres in zmogljivost (Looker in Gregson, 1993)
1.1.14. Posledice stresa
Prve in najpogosteje navajane bolezni, ki so povezane s stresom, so bolezni srca in ožilja
(Gregson in Looker, 1993). Stres vpliva tudi na nekatere druge telesne funkcije, tako lahko
uživanje hrane med doživljanjem stresa povzroči težave v prebavnem sistemu. Dolgotrajni
stres vpliva tudi na izgubo telesne teže, lahko vpliva na nepravilnosti v menstrualnem ciklu,
pojavi se manjša spolna sla, lahko vpliva tudi na manjšo plodnost. Gregson in Looker (1993)
menita, da naj bi bila kar četrtina primerov neplodnosti posledica stresa.
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Tabela 2: Posledice stresa (Treven, 2005)
Raziskave (Sarafino, 1990, po Selič, 1999) so pokazale, da se ljudje, ki doživijo hude stresne
obremenitve (npr. ločitev), vedejo na načine, ki povečujejo verjetnost bolezni in/ali poškodb –
uživajo bistveno več alkohola, cigaret in kave kot tisti, ki niso bili izpostavljeni hudemu
stresu. Pogosta zloraba alkohola in neprevidnost (neskrbnost) najbrž tudi sooblikujeta visoko
stopnjo nesreč pri delu, v športu, doma in/ali v prometu, značilno za ljudi, ki so močno stresno
obremenjeni. Raziskave so potrdile vpliv stresnega dogajanja na nevrokemične, hormonske in
imunske procese. Pri teh številni podatki kažejo, da stres oslabi odpornost za akutne
respiratorne infekcije oziroma vpliva na celotno funkcioniranje imunskega sistema.
Bolezenski pojavi pri stresu niso samo fizične narave, posledica stresa so lahko tudi številne
negativne psihične posledice. Zaradi lastnih psihičnih težav pod obdobjem dolgotrajnega
stresa prihaja do umika iz družbe, psihične težave pa so pogosto povezane s fizičnimi, saj so
študije (Selič, 1999) pokazale, da se pri ljudeh, ki zbolijo za koronarnimi boleznimi, pogosteje
pojavljajo nevrotičnost, čustvena nestabilnost, anksioznost in depresivnost.
Stres lahko povzroči simptome, po katerih sklepamo, da smo telesno bolni, čeprav smo v
resnici povsem zdravi (Tyrer, 1980).

24

Kronično stresno delovno situacijo je možno razumeti kot časovno omejeno, če se lahko
posameznik v svojem prostem času zadovoljivo distancira in regenerira (Selič, 1999).
1.1.15. Sindrom izgorevanja

Izgorevanje je razmeroma nov pojem, ki je bil hitro sprejet v strokovni literaturi. Gre za
občutek izčrpanosti pri človeku, ki je pod velikim pritiskom in ima malo virov zadovoljstva
(Moss, 1981; Cooper in drugi, 2004, po Treven, 2005.
Strokovnjaki za stres so prepričani, da se izčrpanost pojavi takrat, ko je telo podvrženo stanju
intenzivnega stresa šest do osem tednov. Kot rezultat tako podaljšanega stresa se telo utrudi in
izgubi svojo prožnost in odbojnost, potrebno za obvladovanje situacij. Ta biokemična
izčrpanost je pogosto imenovana tudi »izgorelost« (Youngs, 2001).
Do sindroma izgorevanja navadno pride pri posameznikih, ki opravljajo poklice, v katerih je
potrebno veliko osebne angažiranosti in vlaganja v delo, pričakovanja glede izvedbe dela pa
so velika. Pogosto so ti ljudje močno čustveno navezani na svoje delo – kot so na primer
direktorji podjetij (Levinson, 1981, po Treven, 2005).
Maslach in Leiter (2002) pravita, da se izgorevanje vedno lažje pojavi takrat, kadar se med
naravo dela in naravo človeka, ki ga opravlja, pojavijo velika neskladja. Kot možne vzroke za
nastanek izgorevanja na delovnem mestu navajata:


počutimo se preobremenjeni,



nimamo nadzora nad delom, ki ga opravljamo



za delo nismo nagrajeni



soočamo se z razpadom skupnosti,



z nami ne ravnajo pošteno,



opravka imamo z nasprotujočimi si vrednotami.
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Tabela 3:Znaki izgorevanja (Moss, 1981, po Treven, 2005)
Do izgoretja prej pride takrat, ko so velika razhajanja med značilnostmi službe oziroma
značilnostmi nalog, ki naj bi jih posameznik opravil, in osebnostjo posameznika, ki naj bi to
nalogo opravil. Ponavadi je najboljši indikator neujemanja med posameznikom in nalogo
preobremenjenost. Preveč moramo opraviti v prekratkem času, mi pa nimamo potrebnih
virov, s katerimi bi to storili (Maslach in Leiter, 2002).
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Pogosto velja mnenje, da se ljudje, ki izgorevanje doživljajo, ne znajo spoprijeti z nalogami
življenja, da so si naložili preveč, da imajo čustvene težave, ki povzročajo izgorevanje. In to
mnenje pogosto sprejmejo tudi ti ljudje sami (Barborič idr.,2005).
Novejše raziskave (Maslach in Leiter, 2002) pa kažejo, da je izvor izgorevanja ne v
posamezniku, temveč v okolju in v neujemanju posameznikovih značilnosti in nalog, ki jih od
njega zahteva njegovo delo. Pri reševanju tega problema se je namreč potrebno usmeriti tako
na posameznika kot na nalogo, ki jo opravlja.
Izgorevanje na delovnem mestu ni nov fenomen. Pred dvajsetimi leti so se z njim ukvarjali
predvsem delavci v poklicih, ki so bili usmerjeni k človeku, na primer v humanih dejavnostih,
zdravstvu in izobraževanju. Tako nekdaj kot danes je lahko delo v poklicih tako zelo čustveno
in telesno zahtevno, da je stopnja tveganja zaradi izgorevanja visoka. Razlika med nekoč in
zdaj je v tem, da je poklicev z visoko stopnjo občutljivosti vedno več. Naraslo je tudi število
vodstvenih položajev, v katerih morajo delavci nadzorovati druge delavce in jih učinkovito
vzpodbujati k produktivnosti. Poleg tega se je način dela vedno bolj usmerjal v delovne
skupine, v katerih morajo delavci delati skupaj s kolegi, in ne samostojno (Maslach in Leiter,
2002).
O sindromu izgorevanja bo več govora v poglavju, ki se nanaša na izgorevanje v poklicih
pomoči.
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1.2. STRES V POKLICIH POMOČI
Vzgojitelji (lahko posplošimo tudi na vse zaposlene v poklicih pomoči) so svojo poklicno
izbiro usmerili od sebe navzven, do drugih ljudi, s katerimi vstopajo v odnos in pri tem niso
indiferentno nevtralni, ampak dajejo sebe. Vzgojno delo ne more biti standardizirano,
rutinirano, temveč delo polno socialnih interakcij, emocionalnega sodoživljanja in tudi
podoživljanja, kar se kaže kot obremenjenost s službenimi problemi tudi v prostem času
(Jelenkovič, 1999).
Kdor dela z osebami, ki so agresivne, depresivne, drugače duševno motene, je tudi sam pod
duševnim stresom, če do teh oseb nima določene razdalje, in če ne poišče zase
najprimernejših načinov sprostitve in očiščevanja »navlake«. To je lahko supervizija in
obvladovanje drugih metod in tehnik, ki mu lahko pomagajo pred sindromom izgorelosti.
Razdalja, ki jo imamo do teh oseb, nam omogoča, da se lahko vedno znova vračamo iz zdrave
distance do tega človeka (Dolinšek, 1999).
Službe pomoči so statusno v manj prestižnem segmentu, kakor to velja za npr. službe v
managementu in profitnih sektorjih. In pri teh statusno manj uglednih delih se pretežno
zaposlujejo ženske. Lahko bi rekli, da so ženske bolj občutljive na ene ?
1.2.1. Stresni faktorji v poklicih pomoči

Farber (1983, po Kobolt, 1993) opozarja, da so stresni faktorji v socialnih in drugih poklicih,
kjer je bistvena prvina delo z ljudmi, specifični posebej zaradi naslednjih pogojev in
značilnosti:


dolge ure dela in delo takrat, ko je večina prosta (dežurstva, izmenično delo);



pomanjkljiva avtonomija strokovnih delavcev;



posebne in večkrat kontradiktorne potrebe naših »klientov«;



nerazumevanje javnosti o tem, kakšna je narava tega dela, katere kompleksnost in
zahtevnost navzven ni takoj vidna;



nezadostni viri, ki jih pri svojem delu uporabljamo;



pomanjkanje kriterijev za merjenje rezultatov našega dela – občasne zahteve po tem,
da bi bili tudi pri tem delu »produktivni«, kot so produktivni drugi sektorji družbene
produkcije;
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družbeno določanje kriterijev te »produktivnosti«;



neustrezna priprava na delo, ki približuje le idealno plat teh poklicev;



občasna administrativna poseganja v področja, ki spreminjajo »položaje moči in
vplivanja« in prispevajo k zmanjševanju avtonomije strokovnih delavcev.

Službe pomoči so statusno v manj prestižnem segmentu, kakor to velja za npr. službe v
managementu in profitnih sektorjih. In pri teh statusno manj uglednih delih se pretežno
zaposlujejo ženske. Lahko bi rekli, da so ženske bolj občutljive na ene vrste stresnih faktorjev,
moški pa na druge vrste. Ženske na primer bolj prizadene:


konflikt med vlogo žene in matere in profesionalno vlogo;



dominacija moških vodij na pretežno »ženskem polju«;



problem neprestanega dokazovanja strokovne kompetence;



pričakovanje, da se ženska v skladu s svojo femininostjo vselej nežno in čuteče vede,
čeprav marsikdaj v teh poklicih potrebuje tudi odločnost in vztrajnost.

Moški stresorji pa so:


pričakovanje t.i. »macho stila« vedenja in pričakovanja, ki so v zvezi s to držo;



dejstvo, da mu je »šef« ženska, je lahko za moškega zelo stresno;



pričakovanje, da bo ženske kolegice zavaroval pred agresivnostjo klienta;



pričakovanje, da bo znal opraviti vsa »hišniška« opravila (Kobolt, 1993).

1.2.2. Sindrom izgorevanja v poklicih pomoči
Znana raziskovalca Maslach in Jackson (po Schmidt, 1999) v ZDA opozarjata, da naraščanje
in stopnjevanje stresa skozi daljši čas ustvarja pogoje sindroma izgorevanja (SI). Pri nas je
bolj udomačena iz angleškega jezika prevzeta beseda »burn out«. Danes lahko najdemo
življenjsko izčrpanost tudi v mednarodnih klasifikacijah bolezni.
Za razumevanje človeka je potrebna empatija. Vsak človek jo ima v različni meri. Poklici, pri
katerih delavci vstopajo v interakcijo z drugimi ljudmi, so še posebej ambivalentni, saj je
premočno vživljanje v drugega človeka utrujajoče. Pripelje lahko do identifikacije s problemi
drugega. V takšni situaciji pa ne moremo več pomagati in se postopoma »izpraznimo«
(Ferčec, 1996).
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Pod pojmom »službe pomoči« mislimo na vse delavce, ki so zaposleni v vzgojnih, varstvenih,
zdravstvenih, izobraževalnih ali podobnih ustanovah, kjer potrebujejo varovanci (učenci)
zaradi svoje nebogljenosti, socialno-zdravstvene ogroženosti ali neprilagojenosti ustrezno
pomoč posebej za takšno delo usposobljenih delavcev (Ščuka, 1999).
Dolinšek (1999) govori o »sindromu pomaganja«. S tem misli predvsem na terapevtovo
prepričanje, da mora klientu pomagati tako, da:


je le on odgovoren za rešitev klientovih problemov;



ta odgovornost pride na dan v obveznem poslušanju, pomaganju, izpolnjevanju
klientovih potreb in zahtev in dajanja klientu vse, kar potrebuje.

Posledice takega prevelikega pomaganja so, da se človek izčrpa in izgubi veselje do svojega
dela. Za svetovalca je pomembno pomagati najti poti, ki bodo klientu v pomoč. Svetovalec je
dolžan raziskati, ali lahko pomaga, in kako naj to stori. Edina dolžnost je storiti tisto, kar
lahko narediš.
Dimenzije izgorevanja naj bi bile po avtoricah Maslach in Leiter (2002) tri, in sicer:


emocionalna izčrpanost – nanaša se na občutek popolne čustvene izčrpanosti;



depersonalizacija odnosov do klientov, ki postajajo brezosebni in ravnodušni;



občutek lastne nesposobnosti – nastopi, ko oseba izgubi občutek kompetence za
uspešno delo z ljudmi, oseba izgubi samospoštovanje, občutek adekvatnosti, uspeha in
nastopi depresija.

Različni strokovnjaki so poimenovali sindrom izgorevanja tako:
Je proces v katerem idealistični občutljivi začetniki v praksi izgubljajo svojo predanost in
zavzetost, v situacijah, ki jih ne zmorejo obvladovati, v katerih nimajo občutka učinkovitosti
dela in ko za svoje delo ne prejemajo zadostnih socialnih nagrad (Ferčec, 1996).
Ščuka (1999): »Sindrom izgorelosti označuje postopno usihanje idealizma, pešanje moči in
izgubo motivacije za poklicno dejavnost v službah pomoči zaradi zahtev, obremenitev in
stresov delovnega okolja.«
Mikuž-Kos (1990, po Ferčec, 1996): »Gre za omejujoče psihično stanje, v katerem se je
znašel strokovni delavec in za katerega je poleg 'izgube pristnega zanimanja za ljudi, s
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katerimi delamo' (Maslach, Pines, 1977) in 'občutka izčrpanosti' (Vash, 1984) značilna tudi
znižana 'delovna učinkovitost in morala' (Emener, 1979).«

V poklicni izgorelosti prepoznavamo štiri faktorje:


čustveno izčrpanost;



depersonalizacijo;



upad v osebnih dosežkih;



upad ali izgubo povezanosti s klienti.

To stanje je posledica frustracij, povezanih z delom, zlasti tistih, ki nastajajo ob dejansko ali
navidezno nerešljivih problemih, ki zadevajo samo srž poslanstva stroke in/ali službe, ki ji
strokovni delavec pripada (Maslach, 1997, po Ferčec, 1996).
Sindrom izgorevanja prej prizadene ljudi, ki so bili v začetku dela precej zagnani in
idealistični. Izgorevanje se pojavlja pri ženskah mnogo pogosteje kot pri moških. Proces gre
skozi različne faze:


navdušenje;



stagnacija;



frustracija;



apatija (Ferčec, 1996).

Raziskava Horvatove je potrdila, da je izgorevanje v vzgojnih, mladinskih in prevzgojnem
domu prisotno in je odgovor na organizacijski stres ( Horvat, 1999).
Zanimiva študija profesorja Shaddocka in sod. (1998, po Schmidt, 1999) z Univerze v
Canberri je odkrila, da osebje z močno izraženim občutkom poklicanosti, razvito osebno
filozofijo ter verskim prepričanjem kaže nižjo stopnjo izgorevanja.
1.2.3. Dejavniki izgorevanja
Različni avtorji, med njimi Cherniss (1980, po Kobolt, 1993), ki so se ukvarjali s
proučevanjem stresa v poklicih pomoči, pogosto poročajo, da strokovni delavci začnejo
doživljati občutja nezadostnosti oz. občutja, da situacije kljub prizadevanju ne bodo uspeli
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spremeniti, pa najsi počnejo karkoli. Doživljanje »nemoči« postane glavni stresogeni faktor,
ki povzroča težje in nevarne spremembe v vedenju in naravnanosti do dela.

Izgorevanje danes tolmačimo kot celosten proces, v katerem so pomembni naslednji
dejavniki:


Individualni dejavniki – najbolj izgorevajo ljudje, ki so: občutljivi, z veliko mero
empatije, topli in zavzeti v odnosih do drugih, nagnjeni k anksioznosti, introvertirani,
pretirani entuziasti, ljudje, ki se čezmerno nagibajo k identifikaciji z drugimi.



Delovne okoliščine – na hitrejše izgorevanje vpliva tudi usklajenost delovnega mesta s
sposobnostmi posameznika.



Zelo pomemben je pozitiven čustven odnos do svojega dela – le-ta pa se lahko razvije,
če delavec začuti, da njegovo delo povzroča spremembe v življenju ljudi, s katerimi se
ukvarja.



Socialno-ekonomski in historični dejavniki – od misijonarskih služb, preko socialnih
služb in programov v okviru vladnih projektov do današnjih časov, ko v razvitih
državah igra pomembno vlogo organizirano prostovoljno delovanje (Ferčec, 1996).

1.2.4. Vzroki izgorevanja

Horvatova (1998, po Horvat, 2002) je raziskovala profesionalne obremenitve delavcev pri
delu z vedenjsko/čustveno moteno populacijo otrok/mladostnikov v vzgojnih zavodih,
mladinskih in v prevzgojnem zavodu. Ugotovila je, da izgorevanje pri delavcih v slovenskih
institucijah za vedenjsko/čustveno motene osebe povzročajo organizacijski faktorji, in sicer:


klima;



medsebojni odnosi;



konfliktnost poklicne vloge;



dvoumnost ali dvosmiselnost vloge;



možnost odločanja.

Izgorevanje pogojuje več latentnih faktorjev: nesproščena klima, negotovost, moreča klima,
nezadovoljstvo z lastnim življenjem, s stanovanjem in poklicem, pomanjkljivo družabno
življenje, suport na delovnem mestu, podpora oseb iz privatnega življenja in podpora v delu z
32

gojenci, previsoka pričakovanja pri delu, sprejemanje ali odklanjanje vedenjsko in čustveno
motenega otroka/mladostnika, notranja in zunanja motivacija za delo.
Apple (1992, po Horvat, 1997) govori tudi o intenzifikaciji kot vzroku izgorevanja, ki se kaže
v trajnem občutku delovne obremenjenosti, ki se še povečuje. Zaposleni nima časa, da bi
sledil razvoju svojega strokovnega področja, v privatnem življenju pa intenzifikacija uničuje
družabnost in družbeno življenje.
French in Caplan (po Kobolt, 1993) sta leta 1980 identificirala štiri osnovne faktorje, ki
reducirajo nejasnosti profesionalne vloge:


jasna definicija delovnih ciljev;



razjasnitev odgovornosti;



opredelitev pričakovanj vseh udeležencev delovnega procesa;



razjasnitev trenutnih pričakovanj ob konkretnem primeru.

Ščuka (1999) pravi, da je vzdržljivost delavcev v službah pomoči odvisna tako od osebnih
kvalitet posameznika kot od značilnosti delovnega okolja samega in odnosa širše družbe do
dejavnosti v socialni mreži nasploh.
Človek s svojimi osebnostnimi lastnostmi je bolj ali manj odporen na stres in s tem
izgorevanju. Tyrer (1987) je opisal sedem tipov osebnosti:


ambiciozni tip osebnosti – je ukazovalen, priden, delaven, podjeten in uspešen
manager;



zaskrbljeni tip osebnosti – zaskrbljen, napet, nezaupljiv, paničen;



nezaupljivi tip osebnosti – skrbi ga mnenje drugih, skriva svoja čustva, kritika ga
prizadene;



živčni tip osebnosti – spoštuje avtoriteto, živi spodobno, je zanesljiv in vesten;



odvisni tip osebnosti – rad je v središču pozornosti, rad ima občudovanje in veliko mu
pomeni družba;



mirni tip osebnosti – nič ga ne skrbi, počne stvari, ki ga veselijo, z nikomer ni v
konfliktu;



brezskrbni tip osebnosti – življenje mu je v veselje, rad ima pestrost in potovanja.
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Najmanj so izgorevanju izpostavljeni mirni in brezskrbni tipi osebnosti, imenovani tudi
osebnosti tipa B. Ambiciozni in zaskrbljeni tipi osebnosti, imenovani tudi osebnosti tipa A, pa
so najbolj izpostavljeni izgorevanju.
Raziskave Kobasove in drugih avtorjev (Mikuž-Kos, 1990, po Horvat, 1999) so pokazale, da
osebnostna dimenzija »čvrsta osebnost« določa človekovo vedenje, kako sprejme stresne
dogodke in situacije ter jih splošno obvlada, sestavljena pa je iz treh komponent:


prepričanje v osebno kontrolo nad življenjskimi dogodki in situacijami;



naravnanost k angažiranju;



sprejemanje izzivov.

Poleg vedenja »čvrste osebnosti sta pomembni tudi ranljivost osebe, ki izhaja iz genetske
dispozicije, izkušenj iz otroštva in družinskih odnosov, ter samopodoba – človek se zaveda
samega sebe, ima predstavo o sebi, se ceni ali ne (Horvat, 1999).
1.2.5. Simptomi sindroma izgorevanja
Izgorevanje se kaže na več področjih delovanja (Ferčec, 1996):


telesnega delovanja;



čustvenega doživljanja;



vedenja;



kognicij;



stališč.

»Izgorelost« se kaže pri izgubi zavzetosti ob opravljanju dela, čustven odnos do oseb je
osiromašen, brezoseben, včasih celo ciničen, pojavlja se pogostejše izostajanje z dela,
pogostejše zamujanje na delo, izguba idealizma, učinek pri delu je znatno manjši, manjka
prožnosti, pogostejša pa so sanjarjenja in nestvarna pričakovanja o spremembi poklica
(Ferčec, 1996).
Horvatova (1997 ) govori o simptomih izgorevanja vzgojiteljev v vzgojnih zavodih in jih
razdeli na naslednja področja:
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Vedenjski simptomi – izogibanje delovnim obveznostim, prepiri s sodelavci,
naraščajoča sovražnost, odpor do službe, sodelavcev, nadrejenih, težnja po spremembi
delovnega mesta, prepirljivost in težave doma, agresivnost do vseh;



Telesni simptomi – nespečnost, glavoboli, slabo počutje, bolečine v križu, kronična
utrujenost, izčrpanost, pogosti prehladi, težave ožilja in srca, težave z želodcem,
prebavne motnje itd.;



Čustveni simptomi – depresivnost, tesnoba pred vsako novo nalogo, neodzivnost na
potrebe gojencev, izguba smisla za humor, nesramen, piker in žaljiv odnos do
sodelavcev in gojencev, vse večja nestrpnost do vseh ljudi, pomanjkanje energije in
volje do dela, razdražljivost, pobitost, pesimizem, povezan z žalostjo;



Simptomi na področju mišljenja – pozabljivost, raztresenost ali slabša sposobnost
koncentracije, izguba motivacije za ustvarjalno delo, neuspešnost (občutenje) pri delu
z gojenci, iskanje krivcev za lastno neuspešnost.

1.2.6. Modeli izgorelosti
Zdovčeva (1998) je zbrala in opisala naslednje modele izgorelosti:


bivanjski model izgorelosti – avtorica tega modela je A. Pines, ki meni, da izgorelost
neposredno izhaja iz neuspeha in občutka nemoči. Ljudje potrebujejo smisel življenja.
Pomanjkanje smisla lahko povzroči izgorelost. Izgorelost se pojavi pri ljudeh, ki
vstopijo v poklic s pričakovanji, da bodo v njem našli življenjski smisel;



frustracijski model izgorelosti – zagovornik te teorije je M. Burisch, ki izhaja iz
osnovne človekove potrebe – potrebe po avtonomiji. Meni, da je izguba avtonomije
vzrok, ki pelje k izgorelosti;



statični koncept – L. Hallsten je opredelil ta koncept kot kronično stanje, pomembna
zanj pa je izčrpanost. Osrednji kriterij tega modela je emocionalna izčrpanost,
utrujenost in izpraznjenost;



socialna kompetentnost – sposobnost osebe za učinkovite interakcije z okoljem.
Veliko problemov socialne kompetentnosti izhaja iz dejstva, da poskušajo
strokovnjaki doseči pri klientih cilje, ki so si jih sami zastavili;



kibernetični model izgorelosti – Heifetz in Bersani sta avtorja kibernetičnega modela.
Osnovno izhodišče njunega pojmovanja je, da je predanost poklicu glavni motiv, pa
tudi sredstvo za doseganje pozitivnih sprememb pri klientih. Tako kot je klient
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odvisen od svetovalca pri doseganju in prepoznavanju izboljšanja stanja ali svoje
osebnostne rasti, je svetovalec glede doživljanja svoje poklicne učinkovitosti odvisen
od klientove rasti.
1.2.7. Metode obvladanja sindroma izgorevanja
Doživljanje profesionalne kompetentnosti in avtonomnosti ter smiselnosti dela lahko deluje
kot vzvod, preko katerega bi lahko regulirali in omejevali stres (Kobolt, 1993).
Lazarus in Saunier (po Ferčec, 1996) govorita o štirih različnih metodah obvladanja sindroma
izgorevanja:


Direktno-aktivna metoda – probleme je potrebno preprečevati, ne pa čakati nanje,
potrebno je aktivirati vse svoje sposobnosti in resurse ter pomagati tudi sodelavcem,
saj je »klima« v kolektivu zelo pomembna;



Direktno-pasivna metoda – omogoča človeku alternativne aktivnosti – hobi.



Indirektno-aktivna metoda – razvija se v socialnih okoljih, to je podporni sistem, poleg
prijateljev in družine še supervizorji in supervizijske grupe v raznih poklicih;



Indirektno- pasivna metoda – sprostitve z avtogenimi treningi, telovadbe, igre ...

Vsi možni načini naj bi pomagali ljudem, ki težko prenašajo obremenitve.
Horvatova (1999) podaja naslednja priporočila za strokovnjake, ki se ukvarjajo z vedenjsko
/čustveno moteno populacijo:


delavec potrebuje sprostitev, nova znanstva in prijateljstva, razvedrilo, smeh, da bo
lahko zgradil optimističen življenjski stil in izrinil negativna čustva, ki mu dajejo
občutke neuspešnosti in nemoči;



potrebne so nenehne in sprotne analize odnosov med zaposlenimi v obliki
organiziranih kratkih delovnih sestankov, tedenska srečanja za evalvacijo opravljenega
dela, redne terapevtske skupnosti gojencev z vzgojitelji, učitelji, svetovalnimi delavci,
občasna srečanja s sorodnimi institucijami – potrebno je ustvariti dober
komunikacijski sistem;



zaposlenim je potrebno omogočiti psihohigienski trening, ki bo utrjeval njihovo
duševno zdravje in jim pomagal, da bodo vzdržali na delovnem mestu – ob tem je zelo
pomembna supervizija, psihohigienski trening pa vključuje številne tehnike in metode:

36

avtogeni trening, trening relaksacije, rekreacijski šport, vaje aerobike, joga, masaža,
mišična relaksacijska aktivnost, čustveno izražanje, svetovanje in psihoterapija.
Kneževič (1997) v grobem razdeli pristope k obravnavi izgorevanja na:


osebne strategije – so najpomembnejše, nanašajo se na posameznika in njegovo lastno
iniciativo v boju proti izgorevanju. Če človek spremeni delovno vedenje, spremeni
tudi svoja pričakovanja, zelo pomemben je pozitivni povratni učinek ter sprostitev,
tudi družinsko življenje je pomemben faktor;



socialne strategije – medčloveški odnosi, ki vključujejo pomoč in tolažbo. Pomemben
faktor so ustrezni odnosi na delu s sodelavci, ki lahko pomagajo neformalno (klepet
pri malici, druženje po službi) ali formalno (skupina se oblikuje zaradi točno
določenega cilja). Izmed formalnih oblik pomoči je najuspešnejša in najbolj
uporabljena metoda supervizija, o kateri bom govorila v naslednjem poglavju.



strategije preventive – ključni aspekt je zgodnja detekcija, ko so problemi še majhni –
zelo pomembno je sodelovanje na strokovnih seminarjih (nova znanja, možnost
boljšega profesionalnega funkcioniranja in napredovanja, hkrati pa možnost odmika
od vsakdanje rutine in možnost ustvarjanja novih socialnih kontaktov). Prav tako je
pomembna ustrezna edukacija, da so delavci vnaprej seznanjeni z emocionalnimi
zahtevami dela.

Shapiro in Clawson (1988, po Kobolt, 1993) sta razvila model kolesa, ki ponazarja vire stresa
in možne tehnike za njegovo zmanjševanje in preprečevanje s popularnim imenom
PACEING. En del predstavlja vire stresa, ki so razvrščeni kot:


P - physical – fizični viri;



A - affective – čustveni viri;



C - cognitive – miselni;



E - enwironmental – viri, izhajajoči iz okolja;



I – interpersonal – izhajajoči iz medosebnih odnosov;



N – nutritional – prehrambne navade in kvaliteta prehrane;



G – genetic – dedni, temperamentne predispozicije. t.i. »locus minoris«
posameznikovega psiho-fiziološkega funkcioniranja.
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Kot njim nasprotni pol so razvili tehnike za zmanjševanje in obvladovanje stresa, ki jih lahko
razvrstimo na dva osnovna pola, in sicer:


organizacijski vidik: skrb za razvoj teama, pravilna organizacija dela, učinkovit
management, supervizija teama, realistična pričakovanja in primerna filozofija
ustanove, pravilno planiranje.



individualni in interpersonalni vidik: življenjski stil in ravnotežje, relaksacija, joga,
avtogeni trening, asertivni trening, bio-feedback, masaža, osebna prepričanja.

V pričujočem poglavju bom nekaj pozornosti posvetila izjemno pomembni in učinkoviti
tehniki organizacijskega vidika tehnik za zmanjševanje in obvladovanje stresa v poklicih
pomoči, to je supervizija.
1.2.8. Supervizija
Supervizija se je razvila na tistih poklicnih segmentih, kjer je delo pretežno vezano na
intenzivne stike z ljudmi v najrazličnejših družbenih kontekstih, kot jih pokriva medicina,
socialno, vzgojno in izobraževalno delo. V teh segmentih se od profesionalnega delavca
pričakuje, da bo vplival, pomagal oziroma dosegal kakršne koli spremembe in vnaprej
določene ali vsaj pričakovane cilje pri posameznikih in skupinah, s katerimi dela (Kobolt,
Žorga, 2000).
Supervizija je didaktična, izobraževalna, podporna metoda, ki omogoča integracijo poklicnih
znanj in spretnosti ter poklicni in osebnostni razvoj strokovnih delavcev, ki delajo z ljudmi.
Supervizijo vedno vodi za to usposobljeni vaditelj – supervizor. Supervizija pa omogoča tako
učenje kot relaksacijo (Kneževič, 1997).
Za slovenski strokovni prostor je nedvomno pomembna opredelitev supervizije, kakršno
podaja v svojem statutu Društvo za supervizijo (po Kobolt, Žorga, 2000), ki je bilo pri nas
ustanovljeno maja leta 1998. Supervizijo razume kot:


obliko profesionalne refleksije in svetovanja za zagotavljanje kvalitetnejšega
opravljanja poklicnega dela in spodbujanje profesionalnega in osebnega razvoja
strokovnih delavcev na različnih delovnih področjih, pri katerih je delo z ljudmi

38

pomembna značilnost (vzgoja in izobraževanje, socialno varstvo, duševno zdravje,
zdravstveno varstvo pa tudi kultura, gospodarstvo, politika itd.);


učni proces in specifično učno in podporno metodo, ki predstavlja izhodiščno točko za
poklicno samorefleksijo;



profesijo, ki se ne omejuje na posamezna profesionalna področja in šole.

Mnogi avtorji (med njimi Kadushin, 1985, Proctorjeva in Inskippova, 1988, po Kobolt, Žorga,
2000) se strinjajo, da obstojijo tri splošne dimenzije oz. funkcije supervizije:


edukativna funkcija – razvijanje spretnosti, razumevanja in sposobnosti
superviziranega, in sicer s pomočjo osvetljevanja in proučevanja njegovega dela s
klienti;



podporna funkcija – ozaveščanje čustev, ki so se pojavila ob delu s klientom, omogoča
superviziranemu evalvacijo tako kognitivnega kot emotivnega odzivanja na poklicne
probleme;



vodstvena funkcija – poskrbi za to, da so vloge opredeljene, odgovornosti razjasnjene
in dogovori izpeljani, poleg tega ovrednoti učinkovitost opravljenega dela, hkrati pa je
usmerjena v detekcijo in zmanjševanje stresnih dejavnikov.

Vse tri osnovne elemente sicer lahko poskušamo ločevati, vendar so del istega procesa. Kateri
od elementov je bolj poudarjen, je odvisno od vsakokratnega konteksta, v katerem se
supervizija odvija ter problematike, ki jo supervizirani predeluje (Kobolt, Žorga, 2000).
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1.2.9. Posameznik in premagovanje stresa
Hormonski oz. stresni odziv naj bo le prva obramba, vsi kasnejši naj temeljijo na premišljeni
miselni aktivnosti. Potem bodo postali problemi rešljivi oz. se nerešljivih in prezahtevnih
problemov niti ne bomo lotevali, ampak jih enostavno odklonili. Da bi pa to zmogli, se
moramo najprej naučiti realno zastavljati svoje cilje, zmanjšati pričakovanja in zahteve do
sebe in drugih, umiriti svoje preambiciozno življenje, izogibati se perfekcionizmu in
nepotrebnemu garaštvu, znati reči ob pravem trenutku in na pravem mestu »ne«, poiskati čas
zase, posvečati se družini in prijateljem, pomagati ljudem v stiski in se znati tudi veseliti ...
(Ščuka, 1999).
Stresu se seveda z ustreznim poznavanjem njegovega delovanja in vplivanja lahko poskušamo
izogniti na več načinov. Med aktivnosti, s katerimi lahko poskusimo zmanjšati škodljive
vplive stresa, prištevamo spremembe življenjskega sloga s spreminjanjem razmišljanja in
odnosa do življenja in z uporabo sprostitvenih tehnik in drugih oblik sproščanja (Kajtna,
2005).
Do sprostitve lahko pridemo po različnih poteh: s telesnimi vajami, aerobiko, kolesarjenjem,
sprehodi, plesom, tekom, avtogenim treningom, pravilnim dihanjem, meditacijo, branjem,
poslušanjem glasbe, pogovarjanjem, molitvijo in drugimi, naši kulturi manj znanimi
tehnikami, kot je npr. kitajski tai-chi, indijska joga, japonski aikido itd. (Ščuka, 1999).
Individualne strategije, ki so se doslej izkazale za uspešne, so redna fizična aktivnost,
meditacija in druge metode za sproščanje, zdrav življenjski slog in upravljanje časa (Treven,
2005).
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1.3. ŠPORTNA REKREACIJA
Področje športa, športnih aktivnosti delimo v tri osnovne skupine:


športna vzgoja,



selektivni in vrhunski šport (šport za dosežek, tekmovalni šport) in



športna rekreacija.

Športna rekreacija je namenjena najširšim množicam prebivalstva ne glede na starost, spol,
znanje in sposobnosti. Zaradi tega se imenuje tudi šport za vsakogar ali šport za vse. Pomeni
predvsem tisto prijetno telesno aktivnost, ki človeku nudi možnosti uživanja v gibanju, v
naravi ali na športnih objektih in v prijetnih stikih z ljudmi, ki si tega prav tako želijo in so
potrebni primerne gibalne dejavnosti. Športno-rekreativna aktivnost pomeni odsev predvsem
v mladosti oblikovanega odnosa do gibanja in do različnih športnih aktivnosti, tako da jih
vzljubimo, ob njih uživamo in tako postanejo sestavni del življenjskega sloga. Redna športna
aktivnost postaja nepogrešljiva prvina kakovostnega življenja (Sila, 2000).
1.3.1. Koristnost športne rekreacije
Koristnost rekreativne telesne dejavnosti se dandanes vse bolj poudarja. Večina ljudi tudi ve,
kakšne so prednosti redne telesne aktivnosti. V ospredju je najprej zdravje, ki je postalo v
sedanji družbi najvišje cenjena vrednota, seveda pa tudi dobro počutje in koristna izraba
prostega časa (Berčič idr., 2001, po Razložnik, 2004).
Telesno vadbo opazujemo glede na možnost ohranjanja in izboljšanja psihičnega blagostanja
posameznika na različne načine:


kot dejavnik, s katerim je mogoče zmanjšati ali izničiti negativne učinke stresa;



kot dejavnik kratkoročnih sprememb razpoloženja;



kot sredstvo doseganja občutka zadovoljstva in uživanja.

S telesno vadbo povzročimo vrsto fizioloških in biokemičnih sprememb v organizmu ter
sprememb v načinu mišljenja in doživljanja sebe ter okolice, kar vse skupaj pripomore k
boljšemu psihičnemu funkcioniranju (Mišigoj Duraković idr., 2003).
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Tomorijeva (2000) pravi, da se pri ustreznem obvladovanju stresa telesne in duševne
zmogljivosti posameznika povezujejo. Boljše duševno zdravje je pogojeno z dobrim telesnim
zdravjem in zadostno telesno prilagodljivostjo ter obratno. Zato je dejavno razvijanje
sposobnosti za usklajevanje duševnih in telesnih sposobnosti koristna naložba za učinkovito
obvladovanje stresov vseh vrst. Ugotovljeno je, da ljudje, ki so se navadili svojo energijo
usmerjati tudi v telesno naprezanje, lažje prenašajo različne duševne obremenitve in ob njih
tudi ustrezneje ukrepajo. Sam telesni napor je lahko neke vrste stres. Če hočemo, da bo
pozitiven, moramo zanj zbrati sile in jih primerno razporediti tako časovno kot energetsko.
Opravljen telesni napor daje zadoščenje in zadovoljstvo obvladovanja. Poleg tega daje telesna
dejavnost človeku občutek, da je nekaj opravil z lastnim trudom in prizadevanjem. Taka
izkušnja je lahko vir zaupanja vase tudi ob kasnejših stresih in obremenitvah.
Rugelj (2000, po Razložnik, 2004) pravi, da je rekreativni šport koristen, ker:


lahko zajema – če je ustrezno organiziran in spodbujan – visok odstotek prebivalstva,



je zelo poceni, zlasti tek,



spodbuja ljudi, da gojijo pravi odnos do športnega udejstvovanja, kakršnega v naših
razmerah gojijo samo zreli rekreativci, ki se s športnim udejstvovanjem sproti
regenerirajo in tako pripravljajo na tekoče izpolnjevanje nalog v poklicnem,
družinskem in družbenem življenju.

Telesna aktivnost zagotavlja, da imajo škodljivi vplivi manjši učinek na človekovo zdravje
(Treven, 2005).
Sama definicija zdravja torej zajema telesni, duševni in socialni vidik. Prav ti pa so
pomembni, kadar govorimo o koristih rekreativne telesne dejavnosti. Maučec Zakotnik (1999,
po Razložnik, 2004) razdeli številne koristi redne telesne vadbe v:


fiziološke – pozitivno učinkovanje na zdravje ljudi,



psihološke – sprošča pozitivna čustva, pomeni sprostitev in veselje,



socialne koristi – možnost druženja, zmanjševanje občutka osamljenosti.

Številne raziskave kažejo na to, da ima ustrezna količina športne rekreacije in gibanja
pozitiven učinek na naše počutje in zdravje, tako redna telesna vadba znižuje srčni utrip v
mirovanju, s čimer potem lažje prenašamo dodatna poviševanja utripa, ki jih povzroči stres,
preprečuje prezgodnje staranje, propadanje mišic, uravnava neravnovesje mehanizma, ki
uravnava količino sladkorja, zmanjšuje količino maščob in holesterola v krvi, krepi imunski
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sitem, pozitivno pa vpliva tudi na boljše intelektualno delovanje, poveča količino doživljanja
pozitivnih čustev, kar je v veliki meri povezano s sproščanjem endorfinov med telesno vadbo.
Telesna dejavnost pozitivno vpliva na našo samopodobo in zunanji videz (Barborič idr.,
2005).
Koristi in prednosti redne telesne vadbe so številne:


zboljšan pretok krvi,



krepitev srca,



več kisika v telesu,



zboljšana prebava,



sproščenost, uravnoteženo čustvovanje,



povečana odpornost proti boleznim,



zmanjšana utrujenost,



okrepljene mišice, kosti in vezi,



lepša postava,



izostrene duševne moči (Youngs, 2001).

Ljudje, ki so telesno aktivni, so tudi umsko živahnejši (Markham, 1995, po Treven, 2005).
Tako so pokazali rezultati testov, ki so jih izpolnili telesno bolj ali manj aktivni ljudje.
Koristni učinki redne telesne aktivnosti se tako ne kažejo le v boljšem zdravstvenem stanju ali
v večji sposobnosti premagovanja stresa, temveč tudi v odločitvah in izboljšanju kakovosti
opravljenega dela.
Resna telesna aktivnost navda posameznika s prijetnim občutkom, da je kos zahtevam in
pritiskom, ki jih doživlja vsak dan znova. Telesne vaje pozitivno vplivajo na kakovost spanca,
ki je zelo pomembno orožje in zanesljiv zaveznik pri kljubovanju in premagovanju težav
(Looker in Gregson, 1993).
Profesor Taddel z Univerze v Pisi v Italiji je primerjal delovanje ožilja pri skupinah »sedečih«
in aktivnih dvajset- in šestdesetletnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da ostane ožilje z
redno športno aktivnostjo v tako dobrem stanju, da se žile aktivnih seniorjev (ti so bili v
omenjeni raziskavi stari v povprečju 66 let in so bili aktivni tekači in kolesarji) lahko
primerjajo z žilami mladeničev dvajsetih let (Rotovnik Kozjek, 2004).
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1.3.2. Tek
Človek je del narave in z njo neločljivo povezan. Tudi v teku se združujeta človek in narava.
Vadba v lepem naravnem okolju (gozd, park, travniki in polja) ne »napolni« človeka le
fizično. Sproščen tek v naravi ne pomeni le krepitve srca, ožilja, dihalnega sistema in mišic.
Ob teku v naravi ta komunikacija dobi še mnogo širše razsežnosti; pomeni tudi čustveni in
estetski užitek ob zvočnih in slikovnih umetninah tvorcev narave. Med tekom, ki zahteva
nekaj truda, potrpljenja, vztrajnosti in volje, razvijamo in pridobivamo telesno in duševno
moč, se učimo usmerjati svoje sile v pravo smer in jih racionalno trošiti. Ob telesni
preizkušnji s tekom si krepimo samozaupanje. Izkušnje ob telesnem naprezanju niso le
športne. Bogatijo nas tudi duhovno, osebnostno in nas plemenitijo, hkrati pa varujejo pred
stresi, skratka – pomagajo pri učinkovitejšem reševanju poklicnih in drugih obremenitev,
težav. Človek je sproščen in dobre volje, navdaja ga občutek zadovoljstva – občutek
duševnega ravnovesja. Tako lažje živi v harmoniji z drugimi ljudmi, jim zna prisluhniti in jih
bolje razumeti (Škof, 2000).
Za tek obstajajo številni razlogi, povečini so povezani z boljšim psihičnim in fizičnim
zdravjem ter kakovostjo življenja. Rotovnik Kozjek (2004) navaja zanimive rezultate neke
raziskave, v kateri so 1200 rekreativnih tekačev vprašali, zakaj tečejo. 64 % jih je kot glavni
razlog navedlo, da tek koristi predvsem njihovi glavi in jim pomaga obvladovati vsakodnevni
stres. Hkrati jih je 60 % menilo, da jim tek pomaga okrepiti samozaupanje in zato lažje
rešujejo vsakodnevne težave.
Mnogi zavzeti tekači povejo, da med samim tekom lažje razmišljajo. Prej težko rešljivi
problemi se jim med telesno dejavnostjo nekako razpletejo, brez napornega tuhtanja se jim
prikažejo jasni odgovori na vprašanja, s katerimi so se prej mučili brez uspeha. Lažje in
učinkovito razmišljanje med aerobično dejavnostjo si razlagamo s spletom več vzporednih
ugodnih dejavnikov, povezanih z gibanjem: razen boljše preskrbe telesa s kisikom, spodbudno
delujeta tudi telesna in duševna sprostitev, občutje bližine s samim seboj in zadovoljstvo pri
premagovanju telesnega napora. Številne raziskave so prepričljivo pokazale, da ustrezna
telesna dejavnost zmanjšuje občutje tesnobe in povečuje sposobnost za odpravljanje
neprijetnih tesnobnih doživetij (Tomori, 2000).
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1.3.3. Gorništvo kot terapija
V tišini gora je prostor in čas za premislek prihodnjih dejanj, priložnost za analizo storjenih
napak, možnost, da človek enostavno stopi iz sebe. Gore s svojo vzpetostjo, ki poudarja in
simbolizira premoč nad človekom, pomenijo nekaj posebnega. Gorski svet ponuja možnosti
individualne sprostitve, bodisi kot:


krepitve osebnega duha in individualizacije osebnosti;



psihoterapevtske obnove ranjene osebnosti.

Socialno utrujenim, prizadetim, že zdravstveno ogroženim predstavlja narava odlično
psihoterapevtsko sredstvo. Nazaj k virom moči! Samo v njej – v naravi – lahko človek še
začuti veselje do življenja. Vendar v aktivnem sožitju z naravo, z borbo s samim seboj, ko
hodi, teče ali pleza, ko nekaj počne, ne pa ko sam sebe pomiluje. Tako je ranjenemu človeku
še težje. Takrat ne bo občutil svojega notranjega bitja (Strojin, 1999).
1.3.4. Aerobika
Vadba aerobike se v večini primerov dogaja v skupinah. V veliki meri zadovoljuje potrebo
žensk po druženju, po skupinskem delu. Nove skupnosti in medčloveški stiki, ki se porajajo v
fitnes klubih, gimnastičnih in plesnih dvoranah, povzročajo občutke pripadnosti, ki je zlasti
pomembna v času, ko narašča neorientiranost, ko se povečujejo občutki brezdomstva in
izgubljenosti tako značilni za bivanje v velikih mestih. Aerobika ustvarja lik zrele ženske
mladostnega videza, ki ne glede na pritiske časa kljubuje letom, ohranja lepo oblikovano telo
in predvsem »kar izžareva zdravje« (Zagorc, Zaletel, 2000).
1.3.5. Fitnes
Pri nas se je izraz fitnes udomačil za športni prostor (fitnes center, fitnes studio), v katerem so
postavljene različne naprave (trenažerji) dveh osnovnih tipov. Eni so t.i. kardio trenažerji kot
npr. sobno kolo, tekoča preproga, aparat za veslanje, aparat, ki simulira tek na smučeh pa hojo
po stopnicah ipd., in so namenjeni treningu vzdržljivosti, torej funkcionalnim sposobnostim
srčno-žilnega in dihalnega sistema. Drugi tip trenažerjev je namenjen vajam za moč. Na njih
delamo krepilne vaje. Posebnost teh aparatov je, da lahko zelo točno določimo, katero mišico
ali mišično skupino nameravamo trenirati, s kakšno amplitudo bomo vadili in s kakšno
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obremenitvijo. V fitnesu lahko govorimo torej o točno določenem načrtovanem in
individualnem treningu (Sila, 2000).

1.3.6. Ples

Ples vpliva na srčno-žilni in dihalni sistem, sistem okostja in mišičja in še posebej na celoten
živčni sistem. Vpliva na funkcionalne in tudi motorične sposobnosti, zlasti na koordinacijo,
gibljivost, ravnotežje, preciznost, pa tudi na moč in hitrost. Ples ima celovit vpliv tako na telo
kot duševnost in duhovnost, kar je razvidno iz mnogih raziskav znanstvenikov. Ples
preprečuje stanje porušenega ravnovesja – stres, včasih iz tega stanja ponovno vzpostavlja
stanje harmonije, včasih v obratni smeri to stanje tudi vzpodbudi – odvisno od osebnosti,
namere, »zunanjih in notranjih dejavnikov«. Včasih so ga uporabljali kot pripravo na posebna
stanja: na lov, borbo, smrt, rojstvo, kjer se življenjske energije v telesu podeseterjajo prav ob
skupnem gibanju v ritmu (Zagorc, 2000).

1.4. OSTALE TEHNIKE ZA OBVLADOVANJE STRESA

1.4.1. Meditacija
Poznamo več vrst meditacije, vsem pa je skupno to, da misli osredotočimo na dihanje ali tihe,
ponavljajoče se zvoke, besede, izraze ... imenovane mantre, predmete, pri čemer vse ostale
misli izključimo (Barborič idr, 2005).
Za lajšanje mnogih bolezni, povezanih s stresom, kot so na primer bolezni srca, težave z
dihanjem in želodcem, zdravniki priporočajo meditacijo. Problemov ne odstrani, omogoči pa
nam, da jih vidimo iz drugega zornega kota. Meditacija nam pomaga povečati ustvarjalnost,
sposobnost koncentracije in učinkovitost. Z redno vajo obvladamo pozornost in jo lahko
usmerimo, kamor želimo, na primer v študij, kariero ali reševanje težav (Treven, 2005).
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1.4.2. Globinska sprostitev
Tehnika temelji na mehkem usmerjanju pozornosti, ob čemer je bistvena nestorilnostna
naravnanost. Pomemben je torej predvsem igriv in zaupljiv odnos do tega, kar med
sproščanjem počnemo. Razlika med spanjem in globoko sprostitvijo je v tem, da smo med
sproščanjem povsem budni, lahko zavestno uživamo v prijetnih občutkih, kar ima zelo
ugoden vpliv na duševnost.
Učinki globoke zavestne sprostitve so nemalokrat prav presenetljivi, zvečer lažje zaspimo in
potrebujemo manj ur za spanje, energetska opremljenost čez dan pa je boljša. Boljše je tudi
splošno počutje, psihična stabilnost in sposobnost koncentracije. Zaradi tega postanemo bolj
ustvarjalni in učinkoviti ter bolj strpni in samozavestni v medsebojnih odnosih. Tudi učinki na
zdravje niso zanemarljivi (Flajs, 1998, po Bešlagič, 1999).
1.4.3. Joga
Ta metoda združuje gibanje, ki je človeku potrebno za fizično zdravje, z dihalnimi in
meditacijskimi tehnikami, ki pomirjajo duha (Treven, 2005).
Gre za indijsko metodo sproščanja, ki predstavlja enega najstarejših sistemov za osebnostno
rast na svetu, bolezni in škodljiva stanja pa poskuša preprečevati z ohranjanjem harmonije in
popravljanjem neravnovesja v telesu (Barborič idr., 2005).
Dihalne vaje aktivirajo mišice, ki se drugače le redkokdaj premaknejo. Izboljša se sprejem
kisika, ker se pljuča napolnijo do polne zmogljivosti in tako vzdržuje čist in zdrav dihalni
sistem. Položaji telesa pa pretegujejo, masirajo in stimulirajo mišičevje, notranje organe in
žlezni sistem. Z jogo tako stimuliramo vse dele telesa, da lahko delujejo sproščeno in
harmonično (Maheshwarananda, 1993, po Treven, 2005).
Psihični del joge pa zajema meditacijo, s katero pridemo do globljih spoznanj (Chopra,
Simon, 2004, po Treven, 2005).
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1.4.4. Zdravstvena hipnoza
Hipnoza pri človeku povzroči spremenjeno stanje zavesti, za katero je značilna izjemna
sprostitev in velika dovzetnost za sugestije (Sachs, 1982, po Treven, 2005). Hipnoza je
uspešna kot pomoč pri obvladovanju bolečine, zdravljenju fobije, pri odvajanju od kajenja, za
nadzorovanje teže in pri drugih psihosomatskih problemih (Treven, 2005).
1.4.5. Progresivna mišična sprostitev
Avtor te metode je Jacobson. Progresivna sprostitev zajema napenjanje posameznih mišičnih
skupin, tako da lahko postopoma prepoznamo posamezne skupine in napetost v njih ter jih
sprostimo. Ko prepoznamo razliko med sproščenostjo in napetostjo, se lažje znebimo odvečne
napetosti (Barborič idr., 2005).
1.4.6. Avtogeni trening
Avtogeni trening se opredeljuje kot nekaj, kar lahko pomaga doseči zdravje, ki je po
opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) »telesna, duševna in družbena
blaginja« in ne samo odsotnost bolezni (Kajtna, 2005, po Lindemann, 1988).
Avtogeni trening je metoda samohipnoze, ki jo je razvil nemški psihiater J.H. Schultz.
Posameznik doseže nadzor nad svojimi fiziološkimi procesi z določenimi vajami. Z njimi
prenaša moč predstave na svoj organizem. Tako na primer prenese nazorno predstavo o
težkosti roke v telesni občutek. Prenos z ravni duševnega doživljanja na telesno delovanje je
mogoč, ker sta telo in duševnost celota (Treven, 2005).
Avtogeni trening v primerjavi s hipnozo daje večji poudarek telesnim občutjem, ki jih
poskušamo izzvati. Kot pomembno predpostavko avtogenega treninga navajajo verjetje, da
metoda lahko uspe in notranjo pobudo za učenje (Lindemann, 1988, po Barborič idr., 2005).
Avtogeni trening obsega šest vaj, ki jih je potrebno osvojiti in ki ob redni in sistematični vadbi
prinesejo številne ugodnosti – med njimi je seveda daleč najpomembnejša izboljšana
sposobnost spoprijemanja s stresom in zato zmanjšani negativni psihični in fizični učinki
stresa (Maslach in Leiter, 1997, po Barborič idr., 2005).
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1.4.7. Masaža in aromaterapija
Masaža ne odpravlja samo napetosti v mišicah, temveč tudi stimulira krvni pretok v telesu. To
pa povzroči umiritev duha in sprostitev tudi na mentalni ravni (Treven, 2005).
Za duhovno sprostitev in odpravljanje napetosti zaradi stresa so najprimernejša masažna olja z
eteričnim oljem sivke, melise, pelargonije in drugih olj s pomirjujočim učinkom (Treven,
2005).
1.4.8. Kognitivne metode

Da se nam ne bi bilo treba spopadati s stresom zaradi negativnih miselnih vzorcev, si moramo
zavestno prizadevati, da jih odpravimo in jih nadomestimo z drugimi, pozitivnimi. Temeljni
princip vseh kognitivnih metod za premagovanje stresa lahko izrazimo z besedami: Ne
moremo vedno spremeniti sveta okoli nas, toda lahko spremenimo naš odziv nanj (Treven,
2005).
Več stresa doživljajo osebe, ki več stvari in dogodkov označujejo za brezizhodne, negativne
in škodljive, torej osebe, ki razmišljajo negativno. Poleg negativnega razmišljanja na povišano
doživljanje stresa vplivajo tudi pomanjkanje ljubezni, razumevanja in spoštovanja naših
bližnjih, mnogi pa so prepričani tudi v pozitiven učinek smeha in humorja – ena sama minuta
smeha pa naj bi bila tako učinkovita kot 30 minut relaksacije (Barborič, 2005).
1.4.9. Prehrana
Eden najučinkovitejših načinov za premagovanje stresa je skrb za ohranjanje telesne in
duševne čilosti. Tako zmanjšamo možnost, da bomo zaradi hudih obremenitev zboleli. Za
telesno zdravje skrbimo z rednim kardiovaskularnim treningom in s pravilno prehrano
(Treven, 2005).
Za zdravo življenje in preprečevanje prezgodnjega staranja velja upoštevati še nekaj temeljnih
nasvetov (Sterle, 1987, po Treven, 2005):


Sol uporabljamo v majhnih količinah.



Čim manjkrat jejmo belo moko, sladkor, živalske maščobe, mastno meso, konzerve in
rumenjake.



Uživajmo dovolj vitaminov in mineralov.
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Pijmo veliko vode.



Vsak dan pojejmo tri glavne obroke in dva vmesna.



Vsak dan uživajmo po dve vrsti žitaric, sir, kuhan krompir in tri različne plodove,
skladno z letnim časom.

V novejši literaturi lahko zasledimo še bolj sodobna priporočila glede vnosa živil. V prehrani
naj bi zmanjšali količino sladkarij, pojavlja pa se izraz »vitalna prehrana« (Newhouse, 2000),
ki vključuje sadje, predvsem eksotično, kalčke, vse vrste oreščkov, zelenjavo, morske ribe,
jajca, meso dobre kvalitete, med in vodo, njej nasprotna pa je degenerativna prehrana (kava,
preveč maščobe, meso slabe kvalitete, industrijsko pridelana jajca, rafinirani in konzervirani
izdelki, vsi izdelki, ki vsebujejo sladkor ...), nekje vmes med obema pa naj bi bila tako
imenovana prehodna prehrana. Newhose meni, da naj bi bil ključ do zdrave prehrane v
splošnem manjša količina hrane, pri tem pa čim več vitalnih živil.
Tudi drugi avtorji smatrajo zdravo prehrano za ključ do lažjega premagovanja stresa, taka naj
bi bila po Powellu (1999, po Barborič idr., 2005) hrana z več vlakninami (žitarice, stročnice,
zelenjava in sadje) in z manj maščobami (predvsem tu govori o nasičenih maščobah, ki so
sestavni del mesa, mlečnih izdelkov, piškotov, čokolade ...)
Ščuka (1999) svetuje naslednje glede spremembe prehrambnih navad: odpovejte se živalskim
maščobam in sladkorju, temeljito omejite uporabo jajc, mleka in mlečnih izdelkov ter
povečajte porabo zelenjave in sadja.
Obstajajo seveda nekateri vidiki, ki priporočajo post, med katerim se upočasnita dihanje in
metabolizem, možgani lažje preidejo v ritem alfa, obstajajo tudi diete s surovo presno hrano,
ki imajo podoben učinek razstrupitve kot post, mnogi tudi vegetarijanstvo priporočajo kot
orožje za boj proti stresu, vendar pa Gregson in Looker (1993) menita, da je najboljša srednja
pot, po kateri se pretiravanje v katerikoli smeri ne obnese, saj lahko tudi pretirana
zaskrbljenost zaradi zdravega načina prehrane povzroča stres in občutke krivde.
1.4.10. Upravljanje časa
Če posameznik namenja ustrezno pozornost vsem področjem življenja, so njegove aktivnosti
usklajene. Dela se loteva sproščeno in zbrano, s problemi pa se je sposoben učinkoviteje
spoprijemati (Treven, 2005).
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Da bi se izognili stresu, moramo prevzeti nadzor nad svojimi aktivnostmi. Upoštevamo
naslednja pravila (Ferner, 1995, po Treven, 2005):


določimo prioritete in se jih strogo držimo,



ne dovolimo drugim, da nas ovirajo,



prenašamo odgovornost na druge.
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2. EMPIRIČNI DEL
2.1. PROBLEM

2.1.1. Opredelitev problema
Ukvarjanje s športno rekreacijo je moj najljubši način preživljanja prostega časa. O pozitivnem vplivu
športne rekreacije na fizični in psihični ravni je znanih veliko dokazanih dejstev. Vse koristi občutim
tudi sama. Poleg tega menim, da je športna rekreacija najboljša osebna strategija pri premagovanju
stresa na delovnem mestu in v osebnem življenju. V empiričnem delu bom preverila, kako športno
aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči, doživljajo stres na delovnem mestu in v zasebnem
življenju, kako se je njihov odnos do stresa spreminjal skozi poklicno kariero, kaj jim povzroča stres
ter kako se z njim spoprijemajo na osebni ravni ter na ravni organizacije, v kateri so zaposleni, katere
koristi ukvarjanja s športno rekreacijo občutijo in kako jim le-ta pomaga pri soočanju s stresom.

2.1.2. Raziskovalni cilji


Kaj si športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči predstavljajo pod pojmom
stresa na delovnem mestu? Kaj predstavlja za njih stres v zasebnem življenju?



Kako občutijo stres na delovnem mestu? Kako se je njihovo doživljanje stresnih obremenitev
spreminjalo skozi delovno kariero?



Katere so njihove osebne strategije za obvladovanje stresa na delovnem mestu? Kaj naredi
organizacija za svoje zaposlene, da bi zmanjšala neugodne vplive stresnih obremenitev na
delovnem mestu?



Zanima me čustven odnos do njihovega delovnega mesta? Kako doživljajo odnose z
uporabniki? Kako doživljajo odnose med zaposlenimi v organizaciji?



Zanimajo me njihove osebne izkušnje povezane s športno rekreacijo? Kako doživljajo vpliv
le-te na fizični in psihični ravni?
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2.1.3. Teze


Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči imajo lastne predstave pod pojmom
stres na delovnem mestu in v zasebnem življenju.



Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči občutijo stres na delovnem mestu.
Njihove izkušnje stresnih obremenitev na delovnem mestu so se spreminjale skozi poklicno
kariero.



Vsak strokovnjak ima osebne strategije za obvladovanje stresa na delovnem mestu, ki so se za
njega izkazale kot uspešne, prav tako pa organizacija, v kateri so zaposleni s svojimi ukrepi
prispeva k zmanjševanju škodljivih stresnih vplivov na delovnem mestu.



Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči imajo pozitiven čustven
odnos do svojega delovnega mesta, do uporabnikov, sodelavcev in organizacij, v
katerih so zaposleni.



Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči občutijo koristi redne
telesne vadbe tako na fizični kot na psihični ravni.

2.2. METODOLOGIJA

2.2.1. Kvalitativna raziskava

Namen postopkov analize kvalitativnega gradiva je odkrivanje struktur, obrazcev, pravilnosti in
pojasnjevanje (eksplanacija). Analiza naj bi pripeljala do oblikovanja konceptov, hipotez in
eksplanacij, to je do teoretičnih formulacij. Utemeljeno (induktivno) teorijo (angl. grounded)
sestavljajo trije osnovni elementi: pojmi, kategorije in propozicije (sodbe ali trditve). Osnovna enota
analize so pojmi; iz njih je zgrajena teorija. Strauss in Corbin (1990, str. 7, po Mesec, 1997) pišeta:
»Teorij ne moremo graditi iz dejanskih dogodkov ali dejavnosti, ki smo jih opazovali, ali o katerih
imamo poročila; ne moremo jih torej graditi iz 'surovih podatkov'. Samo s primerjavo primerov in s
poimenovanjem enakih pojavov z istim izrazom lahko teoretik zbere osnovne enote teorije«.
Kategorije definirata Strauss in Corbinova (1990, str. 7, po Mesec, 1997): »Kategorije so na višji ravni
in bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Ustvarimo jih v istem analitičnem procesu, v katerem
primerjamo podobnosti in razlike, kot pri oblikovanju pojmov na nižjih ravneh. So sredstvo, s katerim
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lahko teorijo povežemo«. Tretji element utemeljene teorije so propozicije (sodbe), ki trdijo kaj o
posplošenih odnosih med določeno kategorijo in njenimi pojmi in med različnimi kategorijami.
Raziskovalni proces, v katerem oblikujemo pojme in iz pojmov kategorije, ki jih povežemo v
propozicijah, se konča tako, da propozicije uredimo v kolikor mogoče sistematično in povezano
teorijo, ki se bere kot pripoved o pojavu, ki je bil predmet proučevanja (Mesec, 1997).
Odločila sem se za uporabo metode kvalitativne raziskave, ker sem izhajala iz znanih teorij o stresnih
obremenitvah na delovnem mestu, iz katerih je jasno razvidno, da je stres na delovnem mestu prisoten.
V primeru, da bi raziskovala stres z uporabo kvantitativne metode, bi pridobila že ugotovljene
informacije. Zanima me, kako strokovnjaki z lastnimi besedami opisujejo stres, stresne obremenitve in
strategije za obvladovanje le-teh. V ospredju bodo zato osebne izkušnje, doživljanja, ki se težko
opredelijo v anketnem vprašalniku. Menim, da bi s pomočjo vprašalnika pridobila zgolj približen opis
doživljanja stresa, s pomočjo pogovorov pa bom pridobila zelo natančne informacije.

2.2.2. Merski instrumenti
Podatke sem pridobila s pomočjo strukturiranih vprašanj, ki sem jih pripravila že pred opravljenimi
pogovori in so bila enaka za vse, ki so sodelovale v raziskavi. Pri vsakem pogovoru sem postavila tudi
dodatna vprašanja, glede na situacijo in vsebino pogovora. Med proučevanjem literature sem se
seznanila z določenimi vprašalniki za ocenitev stresne obremenjenosti na delovnem mestu, kot sta
Maslachov inventar o izgorevanju (MBI) in analiza osebja avtorice Leiter. Maslachov inventar o
izgorevanju na delovnem mestu (MBI) je natančno merilo izgorevanja, ki ga organizacije in
raziskovalci uporabljajo za ocenitev tega, kako zaposleni doživljajo svoje delo. Je zanesljiv vprašalnik,
ki daje zgoščen oris energije, pripadnosti in učinkovitosti zaposlenih pri delu. Leiter je razvil analizo
osebja, s katero se oceni, kako ljudje sprejemajo kompleksne organizacije. Ta pristop do
organizacijskega življenja izvira iz njegovega obsežnega dela s severnoameriškimi in evropskimi
organizacijami, ki doživljajo velike organizacijske spremembe. Naslednji sklop analize osebja meri
šest področij organizacijskega življenja in daje pokazatelje neskladij oziroma skladnosti:
obremenjenost z delom, nadzor, nagrajevanje, skupnost, poštenost in vrednote (Maslach in Leiter,
2002).
Prav tako sem uporabila vprašalnik o stresu avtorice Youngs (2001), ki ocenjuje doživljanje stresa z
naslednjimi dejavniki: soočanje s spremembami, medosebni odnosi, jasnost vlog, soočanje z
zahtevami dela, pritiski organizacije, delovno okolje, samoizpolnitvene potrebe.
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2.2.3. Populacija
V raziskavo sem vključila strokovnjakinje iz različnih strok, ki so vse zaposlene v poklicih pomoči.
Pogovore sem opravila s socialno pedagoginjo, ki je zaposlena v osnovni šoli, s psihologinjo
zaposleno v organizaciji namenjeni ljudem s težavami v duševnem zdravju, prav tako s specialno
pedagoginjo zaposleno v mobilni službi, ter s socialno delavko, ki svoje delo opravlja v zdravstvenem
domu, ukvarja se z družinami otrok s posebnimi potrebami. Namenoma sem izbrala strokovnjakinje,
ki so zaposlene v različnih službah pomoči, zato da bi lahko primerjala odgovore različnih profilov
stroke. Raziskovalni vzorec sem pridobila v krogu svoje socialne mreže, saj imam med znanci in
prijatelji veliko takih, ki so zaposleni v različnih službah pomoči. Vsi pogovori so bili uspešno
zaključeni.

2.2.4. Zbiranje podatkov
Pogovore sem opravila konec maja 2012 v Ljubljani. Z vsako strokovnjakinjo sem se pogovarjala v
drugačnih okoliščinah. Najprej sem imela pogovor s socialno pedagoginjo na njenem domu. S
psihologinjo sva se pogovarjali na vrtu prijetne kavarne. S specialno pedagoginjo sem opravila
pogovor v osnovni šoli. S socialno delavko sva se pogovarjali na njenem delovnem mestu. Čeprav so
bile okoliščine različne, sem vse pogovore opravila na enak način. Poleg že vnaprej določenih
vprašanj, je bilo vsem pogovorom skupno to, da sem jih snemala s pomočjo diktafona. Nato sem
pridobljene informacije dobesedno pretipkala, tako da sem dobila celovit zapis pogovorov. Pogovora s
psihologinjo (na vrtu) in s specialno pedagoginjo (v šoli) sta bila opravljena v zelo hrupnem okolju,
zato nisem bila prepričana, ali bom dobila uporabne posnetke. Na koncu je bila skrb odveč, saj so bili
vsi pogovori zelo dobro zvočno posneti. S strani strokovnjakinj sem prejela pozitivne odzive,
vprašanja so jim bila všeč. Socialna pedagoginja je dejala, da je prijetno presenečena nad vprašanji.
Tudi sama sem dobila vtis, da se jim zdijo moja vprašanja razumljiva in ne preveč zahtevna,
spodbudila so jih k razmišljanju o pojavu stresa.

2.2.5. Obdelava in analiza podatkov
Pridobljene podatke sem obdelala s pomočjo kvalitativne metode. Potem ko sem naredila dobesedni
prepis opravljenih pogovorov, sem se lotila branja zapisov. Zapisano sem prebrala večkrat. Pri
zadnjem natančnem branju sem sestavila kode iz izjav strokovnjakinj, tako da sem zajela vse podatke,
ki so zanimivi glede na cilje raziskave. Nato sem iz sestavljenih kod sestavila različne kategorije. Pri
vseh pogovorih sem dobila kode, ki so se lepo skladale v kategorije, tako da pri kodiranju ni bilo
težav. Tabele sem najprej naredila ročno, potem pa sem pridobljene kategorije ustrezno razvrstila
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glede na zastavljene teze. V nadaljevanju bom prikazala pridobljene rezultate, najprej tabelarno, potem
pa bom pridobljene informacije povzela v razpravi.
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2.3. REZULTATI IN RAZPRAVA
Pregled pridobljenih informacij iz pogovorov s strokovnjaki zaposlenimi v poklicih pomoči
po kategorijah/kodah in glede na zastavljene teze.
2.3.1. Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči imajo lastne predstave
pod pojmom stres na delovnem mestu in v zasebnem življenju.

DELOVNO
MESTO

DELOVNE
IZKUŠNJE

OSEBNA
DEFINICIJA
POJMA STRES
NA
DELOVNEM
MESTU

OSEBNA
DEFINICIJA
POJMA STRES
V ZASEBNEM
ŽIVLJENJU

SOCIALNA
PSIHOLOGINJA SPECIALNA
SOCIALNA
PEDAGOGINJA
PEDAGOGINJA DELAVKA
Pripravništvo v
Dnevni center v
Mobilna služba v Zdravstveni dom,
osnovni šoli.
nevladni
delo z družinami
različnih šolah –
organizaciji za
individualno delo otrok s posebnimi
ljudi s težavami v
potrebami.
z otroki z učnimi
duševnem zdravju. težavami.
Dve leti dela na
Nevladna
Več kot 25 let
Vodja
nevladni
organizacija za
delovnih izkušenj stanovanjske
organizaciji z
pomoč in
– OŠ s
skupine v
brezdomci in
samopomoč
prilagojenim
organizaciji,
odvisniki.
brezdomcem v
programom,
veliko izkušenj s
dnevnem centru.
VDC, vrtec.
področja
psihiatrije.
Pozitiven stres
Slabo počutje na
Občutek, da nisi
Občutek
dodatno motivira delovnem mestu
kos situaciji, da te izgorelosti,
in stimulira;
zaradi
stvari prehitevajo, utrujenosti, ko ne
negativen – ko je preobremenjenosti, posledice – slabo zmore več.
stresa preveč –
odnosov s
počutje, bolezen,
zmeda od vseh
sodelavci,
nezadovoljstvo.
informacij,
neprimernega dela
sprememb,
ali delovnih
posledice –
pogojev, posledice
frustriranost,
na fizični in
izmučenost.
psihični ravni.
Določene krize so Podobne
Vzrok v
Ko ne zmore to,
pozitivne, da
posledice, vzroki
zasebnem
kar bi si želela,
lahko napreduješ
pa v odnosih,
življenju, doma v počutje
v odnosu, težko
življenjskih
odnosih z
depresivnosti,
pa je zaradi tega,
situacijah in
družinskimi člani, čustvena
ker je potrebno
kritičnih situacijah v službi pa s
indiferentnost, ko
preseči svoje
v zasebnem
sodelavci,
ne zmore več
lastne vzorce.
življenju.
nerazumevajoči
socialnih stikov.
odnosi slabo
vplivajo.
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2.3.2. Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči občutijo stres na
delovnem mestu. Njihove izkušnje stresnih obremenitev na delovnem mestu so se
spreminjale skozi poklicno kariero.

SOCIALNA
PEDAGOGINJA

OBČUTJE STRESA
NA DELOVNEM
MESTU

Nasilne situacije
z otroki v šoli,
komunikacija s
starši, še posebej
z očeti iz
patriarhalnih
družin, žalostne
situacije, osebne
zgodbe, ki se je
dotaknejo.
Sedenje v pisarni
DELOVNE
NALOGE,
KI cel dan za
računalnikom ji
POVZROČAJO
povzroča stres,
NAJVEČ STRESA
razumevanje s
sodelavci – če ga
ni, je to potem
glavni stres.

OBVLADOVANJE
NALOG,
SOOČANJE
Z
ZAHTEVAMI
DELA

Določene
odgovornosti so,
pogreša več
samostojnosti,
ker rada sama
opravlja naloge.

OBREMENJENOST Obremenjenost
NA
DELOVNEM na delovnem
mestu je
MESTU
obvladljiva,
potrebno si je
znati narediti
strukturo časa,
sama s tem nima
težav, drugi pa –
problem
soodvisnosti.

PSIHOLOGINJA

SPECIALNA
PEDAGOGINJA

SOCIALNA
DELAVKA

Občutki
utrujenosti,
nekreativnosti,
nepotrebne
razdražljivosti.

Najbolj občuti
posledice po
prihodu domov
iz službe, pri delu
z otroki se ga ne
zaveda oz. ne
občuti, izvajanje
rutine po urniku.

Občutek
izgorelosti, ko
ne zmore več
kontrolirati
svojih čustev.

Nedelo,
komunikacija z
uporabniki –
težave z
motivacijo,
medosebnimi
odnosi na
delovnem mestu.

Največ ga
povzročajo
kakšni starši ali
učitelji, s
katerimi nima
enakih pogledov
na delo oz. cilje,
ki jih morajo
doseči. Delo z
otroki ji ne
povzroča stresa.
Sprotno delo in
upoštevanje
postavljenih
rokov, vedno
pride
pripravljena v
šolo.

Nerealna
pričakovanja s
strani strank,
neugodne
osebne
interakcije.

Obremenjenost z
delovnimi
nalogami je
popolnoma
obvladljiva.

Delo z
družinami manj
obremenjujoče
kot pa odnosi na
delovnem
mestu, ki so
včasih
obremenjujoči.
Ženski kolektiv,
ženske
interakcije,
pogreša lik
moškega.

Ima rada
konkretna
navodila glede
strategij in ciljev.
Skupinsko delo –
vsak dobi svojo
nalogo, med
seboj sodelujejo
in si pomagajo.
Obremenjujejo jo
problemi s
komunikacijo na
višji ravni,
nerazumevanje s
strani
odgovornih. Na
ravni sodelavcev
pa dobra
komunikacija in
organizacija dela.
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Delovne naloge
so obvladljive,
rezultat dela
viden pri
uporabnikih, v
družini, občutek
uspešnosti.

SOCIALNA
PEDAGOGINJA
Sprva odpor do
SOOČANJE S
SPREMEMBAMI sprememb,
NA DELOVNEM potrebuje čas, da
jo sprejme, potem
MESTU
pa se ji
popolnoma
prilagodi. Meni,
da bi lahko bili
bolj sodobni pri
metodah dela, v
tujini je bolje.
STOPNJA
NADZORA NA
DELOVNEM
MESTU

NAGRADE,
POHVALE NA
DELOVNEM
MESTU

ODNOS DO
STRESA SKOZI
POKLICNO
KARIERO

PSIHOLOGINJA SPECIALNA
PEDAGOGINJA
Odprta do
Potrebno je nenehno
sprememb, če so
(samo)izobraževanje
smiselne, enako
in sledenje
mnenje s sodelavci spremembam v
olajša soočanje s
družbi. Na začetku
spremembami na
nameni več
delovnem mestu.
pozornosti
novostim, sicer pa
nima težav s
soočanjem s
spremembami.

Ne občuti
nadzora,
povezano s
statusom
pripravništva v
šoli, pri svojih
nalogah pa ima
proste roke.
Pogojene s krizo,
zamrznjeno
napredovanje,
težave mladih pri
vstopu na trg dela.
Čuti priznanje za
svoje delo, imajo
jo za inovativno
in ustvarjalno
osebo.

Nadzora ne čuti,
preverja pa se, ali
so naloge
opravljene.
Vodstvu pošilja
poročila o
opravljenih
delavnicah.
Pohvale so, a niso
poštene, glede na
položaj v
organizaciji,
nekateri
pohvaljeni za vse,
drugi pa ne.

Neposredni
nadrejeni ni blizu,
ne občuti nadzora,
čuti pa zaupanje s
strani ljudi, s
katerimi dela.

V prejšnji službi
je bil problem v
slabi organizaciji,
avtoritarno
vodenje, težka
populacija
uporabnikov, zato
slabi delovni
pogoji. Prej je
vsako situacijo
jemala osebno,
kot nekaj
brezizhodnega in
dokončnega.
Sedaj se zaveda,
da je delo proces,
ki je v veliki meri
odvisen od nje,
včasih je ...

Na začetku se ni
zavedala stresnih
obremenitev na
delovnem mestu,
kazalo se je v
slabih odnosih oz.
komunikaciji
izven službe,
pogrešala je
supervizijo.
Sčasoma je
ozavestila stres in
se je naučila
konstruktivno
spoprijemati z
njim, ni se več
toliko
obremenjevala z
vzroki. Prej bolj ...

Na začetku poklicne
kariere večja
izpostavljenost
stresu, zaradi
neizkušenosti, tudi
na fakulteti ni
pridobila potrebnih
znanj o soočanju s
stresom na
delovnem mestu.
Drugačno delo s
starši, ki so dobili
veliko pravic oz. se
jih prej mogoče niso
zavedali. Če starši
preveč ščitijo svoje
otroke, potem so
taki tudi otroci bolj
nevodljivi.
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Vpliv krize na
nagrajevanje,
napredovanje. Delo
je cenjeno, dobi
pohvale in
priznanja, dodatki
so za vse enaki.

SOCIALNA
DELAVKA
Premalo
obveščeni o
spremembah,
o novih
zakonih,
premalo
povezani,
sprva je
potrebno
veliko
medsebojnega
usklajevanja.
Čedalje večji
nadzor v obliki
inšpekcij,
pogojeno s
prisotnostjo
krize v družbi.

Pohvala,
nagrada je to,
da vidi, da je
človek srečen,
da je družina s
katero dela
zaživela drug,
boljši način
življenja. V
organizaciji
prej kritike kot
pohvale.
Na začetku
kariere večje
doživljanje
stresa, ker se
ni znala soočit
s stresom,
primeri
suicidalnosti v
prejšnji službi,
nerazumevanje
specifike dela
z ljudmi s
težavami v
duševnem
zdravju.

ODNOS DO
STRESA SKOZI
POKLICNO
KARIERO
IZKUŠNJE
POKLICNE
IZGORELOSTI
NA DELOVNEM
MESTU

SOCIALNA
PEDAGOGINJA
... potrebno
počakati,
premisliti.

Na prejšnjem
delovnem mestu,
pokazala se je
preko velikega
števila
zdravstvenih
težav, služba je
bila kompenzacija
za osebno
življenje. Z
mislimi je bila
vedno v službi,
nemirnost,
pretirana
aktivnost, slab
spanec. Po
odhodu iz te
službe je
potrebovala pol
leta
»regeneracije«.

PSIHOLOGINJA SPECIALNA
PEDAGOGINJA
... zahtevna
populacija, sedaj
stalni uporabniki,
za katere ve, kaj
lahko pričakuje od
njih.
V prejšnji službi – Brez izkušenj s
občutek
poklicno
nesposobnosti, da
izgorelostjo, v prvi
ni nič naredila
službi je občutila, da
prav. Po prihodu
ne upoštevajo njene
domov iz službe je strokovnosti, zato je
čutila izčrpanost,
tudi zamenjala
energetsko
delovno mesto.
izčrpanost. Soočila
se je z njo tako, da
se je pogovorila o
delovnih nalogah,
dobila dodatna
navodila, umaknila
se je iz situacije in
vzela par dni
dopusta.
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SOCIALNA
DELAVKA

V prejšnji
službi se je
kazala kot
utrujenost,
depresija, s
tem povezana
asocialnost,
umik. Slaba
sistemska
povezanost
povzroča
občutke
nemoči.

2.3.3. Vsak strokovnjak ima osebne strategije za obvladovanje stresa na delovnem
mestu, ki so se za njega izkazale kot uspešne, prav tako pa organizacija, v kateri so
zaposleni, s svojimi ukrepi prispeva k zmanjševanju škodljivih stresnih vplivov na
delovnem mestu.

OSEBNE
STRATEGIJE ZA
ZMANJŠEVANJE
STRESNIH
VPLIVOV NA
DELOVNEM
MESTU

STRATEGIJE ZA
ZMANJŠEVANJE
ŠKODLJIVIH
STRESNIH
VPLIVOV NA
RAVNI
ORGANIZACIJE

SOCIALNA
PEDAGOGINJA
Zavestno dihanje,
joga kot celostna
duhovna
telovadba, vse
povezano z
gibanjem: sprehod,
hoja v hribe,
rolanje, ustvarjanje
med dopustom,
veliko branja,
domače umirjeno
vzdušje brez tv-ja.
Kuhanje, pogovor
z mamo, s
partnerjem ali
prijateljico.
Dodatno
izobraževanje –
waldorfska
pedagogika.
Psihično utrujenost
odpravlja s
fizičnimi
aktivnostmi.
Delovni sestanki
dvakrat na mesec –
pogovori o otrocih.
Ne pogreša
supervizije, v
prejšnji službi pa
jo je. Dovolj časa
za sprotno
reševanje
problemov z
mentorico ali z
ostalimi sodelavci.
Organizacija
naredi dovolj za
zaposlene.

PSIHOLOGINJA
Sprostitev v krogu
prijateljev/sodelavcev
po službi, pogovori s
sodelavci, prijatelji.
Šport, plezanje, izleti,
kino, filmski festivali,
koncerti. Trenutno se
nahaja v neaktivni fazi
– počivanje po službi.

Supervizije so
organizirane za vodje v
hiši, za zaposlene pa ne,
pogreša supervizijo.
Lahko bi naredili več na
ravni organizacije. Sicer
pa ji najbolj pomagajo
intervizije na ravni hiše,
sprotno reševanje težav,
pomoč med sodelavci –
razbremenitev,
prerazporeditev nalog,
lažje naloge, počitek.
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SPECIALNA
PEDAGOGINJA
Priprava na delo,
rezervne strategije
dela. Sproščanje v
obliki športne
rekreacije – tek,
hoja v hribe,
smučanje, tek na
smučeh,
kolesarjenje,
badminton,
plezanje, podpora
družine,
prijateljev,
znancev. Glasba,
knjiga.

SOCIALNA
DELAVKA
Sprostitvene
tehnike,
meditacija,
zavestno dihanje,
šport. Pogovor s
partnerjem,
družina, otroci.
Podpora s strani
tima. Tek v
naravi, ustvarjanje
s fimo maso,
risanje.

Sistemsko ni
podpore, čuti pa
veliko podporo pri
nadrejenih, veliko
pogovorov. V
preteklosti so imeli
supervizijo, letos
pogojeno z
varčevalnim
programom. Nudi
možnost uporabe
telovadnice,
zaposleni se sami
organizirajo v
planinsko društvo,
zbor. Naredi
dovolj.

Čuti močno
potrebo po
superviziji, ki je
organizirana samo
za psihologe.
Aktivno se
zavzema, da bi se
to spremenilo in
da bi imeli vsi
enake pravice.
Podpora s strani
tima, neformalni,
sproščeni odnosi
znotrajslužbe.

2.3.4. Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči imajo pozitiven
čustveni odnos do svojega delovnega mesta, do uporabnikov, sodelavcev in
organizacij, v katerih so zaposleni.

ORGANIZACIJA
KOT
SKUPNOST

SOCIALNA
PEDAGOGINJA
Šola je odprta
navzven,
multikulturno
okolje. V šoli je
dober vodja –
ravnatelj,
prevladuje
prijetna klima, ki
se prenaša
hierarhično od
vodje navzdol.

VPLIV NA
DELO V
ORGANIZACIJI

Njene zamisli so
vidne in so
pozitivno
ovrednotene,
glede na možnosti
in status v
organizaciji.

JASNOST VLOG
NA DELOVNEM
MESTU

Jasno določene,
zaradi svojega
statusa naredi še
več od
pričakovanega,
kar ne doživlja
kot problem, ker
zelo rada dela.
Ločen čas
delo/dom,
občasno priprave
za roditeljske
sestanke, branje
strokovnih knjig.

DELOVNO
OKOLJE V
FIZIČNEM
POMENU

Šola – lepo
opremljena in
okrašena.
Območje
svetovalne službe
zelo oblegano,
večkrat
prekinjena pri
delu. Pisarno si

PSIHOLOGINJA SPECIALNA
PEDAGOGINJA
Večinoma delo s
Organizacija se
stanovalci, sicer pa trudi vzpostavljati
odprtost do okolja, stike in biti
pomagajo
povezana z
sosedom pri
okoljem. Velika
opravilih.
navezanost na
Obiskuje jih
delovno
župnik, kolektiv
organizacijo,
žena izvaja
občutek
delavnice. Vabijo
strokovnosti,
in so veseli
podpore s strani
obiskov.
organizacije.
Proste roke v
Za svoje delo je
okviru dela na
sama odgovorna,
svojem delovnem
uporablja različne
mestu. Na
tehnike glede na
načrtovanje in
potrebe in
izvedbo na ravni
odzivnost otrok.
organizacije dela v
društvu pa nima
vpliva.
Jasno določene
Vloge so zelo
vloge, po
jasno opredeljene,
opravljenem
spoštuje voljo
skupinskem delu
nadrejenih.
sledi evalvacija,
zamisli za
prihodnje
dejavnosti. Ločen
čas delo/dom,
včasih doma
pripravi material
za delo. Odhod v
kolonijo na morje
pa zahteva 24/7
prisotnost.
Prijetno delovno
Uporablja
okolje na vasi, na
različne prostore
kmetiji. Veliko
v različnih šolah,
gibanja zunaj, vrt, večinoma
športne aktivnosti. zadovoljna.
Prostorna hiša.
Zadostujeta ji
Oddaljenost od
svetloba in
doma, vožnja z
toplota.
avtom v službo.

deli.
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SOCIALNA
DELAVKA
Organizacija je
strukturirana
hierarhično, ima
pa pozitiven
čustven odnos do
organizacije in
delovnega mesta,
po duši je
socialka.

Vpliv glede
svojih delovnih
nalog, za kaj več
je potrebno
soglasje
nadrejenih,
včasih brez
odziva z njihove
strani.
Sama ima jasno
opredeljeno
svojo vlogo na
delovnem mestu,
težave z ostalimi
strokovnjaki, ki
niso seznanjeni s
tem, kakšna je
pravzaprav njena
vloga. Ločen čas
delo/družina.

Odlično, ker ima
svojo pisarno in
mir, kadar si
zaželi družbe,
gre v skupen
prostor.

SOCIALNA
PSIHOLOGINJA SPECIALNA
SOCIALNA
PEDAGOGINJA
PEDAGOGINJA DELAVKA
POŠTENOST NA
DELOVNEM
MESTU

Odnosi prepleteni
s spletkami niso
pošteni, glavni
vzrok stresa na
delovnem mestu.

VREDNOTE –
OSEBNE/NA
RAVNI
ORGANIZACIJE

Delo v dobro
otroka, odprtost,
odkritost,
prijateljski odnos.

MEDOSEBNI
ODNOSI NA
DELOVNEM
MESTU

Hiša funkcionira,
kljub neravnotežju
glede objektivnosti
zaslug.

Bistven je socialni
čut – dati
sočloveku občutke
vrednosti,
spoštovanja,
upoštevanja,
možnost izraziti
svojo željo in na
temelju le-te
(so)kreirati
življenje
uporabnika.
Skladanje vrednot.
Na odnose vpliva Odnosi so
delo v ženskem
strokovni, znajo pa
kolektivu, sicer pa biti tudi
so prijateljski.
sproščujoči, včasih
Dolgotrajni
se pogovarjajo o
odnosi, ki so se
osebnih zadevah,
gradili vrsto let
občasna druženja
včasih ovirajo
tudi zunaj
profesionalnost in delovnega časa.
delo v dobro
otrok. Lažje
sodelujejo tisti, ki
se družijo tudi
zunaj delovnega
časa. Dobri
odnosi s sodelavci
zaradi svoje
nekonfliktnosti,
občutljiva na
nepravičnosti in
neupravičeno
avtoriteto.
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Občutek
spoštovanja,
podpora,
medsebojna
pomoč.
Poštenost,
delavnost,
spoštovanje,
odnos, v večini
primerov enake
vrednote kot v
organizaciji. V
nekaterih šolah
vlada birokracija,
kaj piše na
papirju, čeprav je
skregano z logiko.
Z ožjimi
sodelavci
druženje v
prostem času,
pogovori o
osebnih zadevah,
z učitelji pa
vzdržuje zelo
pristne odnose v
okviru šole.

Spoštljiv odnos,
dober tim,
negotovost glede
prihodnosti
obstoja socialne
službe v
zdravstvu.
Osebne –
spoštovanje
sočloveka, dober
pristop. Na ravni
organizacije
težko oceni.

Spoštljiv odnos,
dober tim,
odnosi tudi na
nek način
zaznamovani s
krizo, negotovost
glede prihodnosti
svojega
delovnega mesta.

SOCIALNA
PEDAGOGINJA

PSIHOLOGINJA

SPECIALNA
PEDAGOGINJA

SOCIALNA
DELAVKA

ODNOSI Z
UPORABNIKI

Je zelo
sprejemajoča
oseba, zato so
odnosi odprti,
razumevajoči,
vzpodbudni, z
vsakim učencem
nekoliko
drugačen.

Dobri odnosi z
vsemi učenci,
prilagajanje
potrebam in glede
na odziv otrok.

Odprti,
iskreni
odnosi s
klienti. Na
prvem
srečanju
opredelijo
vloge, cilje
skupaj z
družino.

ODZIVI S STRANI
UPORABNIKOV

Pojavlja se v
paketu z
mentorico,
doživljanje skozi
prizmo
pripravništva,
česar ne mara.
Tudi sama se uči
skozi odnose z
učenci.
Osebna ocena
7/8, včasih ji kaj
bolj uspe, včasih
manj. Pri delu z
ljudmi in v
šolstvu zelo
štejejo izkušnje.
Prisotna,
pripravljena in
zainteresirana za
delo.

Sproščen,
enakovreden
odnos, z
uporabniki je »na
ti«, za razliko od
ostalih
sodelavcev, hkrati
pa uspešno
vzdržuje mejo
zaposlen uporabnik.
Sproščen, manj
uraden odnos že
zaradi same
narave dela –
delavnice, šport.

Različni odzivi s
strani otrok,
nekateri so celo
preveč navezani,
drugi pa si ne
želijo njene
pomoči.

Klienti jo
doživljajo
kot
korektno,
odgovorno
in toplo
osebo.

Uspešna pri
svojem delu,
glede na izdelke
in udeležbo.
Potrpežljiva, v
kolikor pride do
težav z
motivacijo, ne
vztraja pri svojih
zahtevah, ampak
počaka na boljši
trenutek.

Občutek
uspešnosti,
pozitivne
povratne
informacije s
strani staršev in
otrok.

LASTNA OCENA
USPEŠNOSTI DELA

SAMOIZPOLNITVENE Želja po odhodu
v tujino. Doma
POTREBE
bi pa rada delala
v šoli, se naprej
izobraževala.
Zopet bi izbrala
svoj poklic ali pa
mogoče
medicinsko smer,
fizioterapijo.

Dobra
kombinacija
strokovnih znanj
in osebnih
interesov. Morda
bi izbrala bolj
kreativno
usmerjeni študij.
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Je uspešno
in ni
uspešno,
rezultate
vidi skozi
odnose s
klienti.
Pogreša več
sistemskih
povezav, saj
bi potem
tudi njeno
delo lahko
bilo bolj
uspešno.
Samoizpolnitvene Socialno
potrebe
delo je
popolnoma
njeno
zadovoljene,
poslanstvo,
prepričanost o
jo
pravi izbiri
izpolnjuje,
poklica in
razume
uspešnosti dela.
ljudi, je
empatična.

2.3.5. Športno aktivni strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči občutijo koristi redne
telesne vadbe, tako na fizični kot na psihični ravni.

KORISTI
UKVARJANJA
S ŠPORTNO
REKREACIJO
NA FIZIČNI IN
PSIHIČNI
RAVNI

SOCIALNA
PEDAGOGINJA
Sprostitev,
umirjen in spočit
tok misli,
prisotnost v
trenutku, brez
skrbi glede
prihodnosti. Brez
težav z glavoboli,
bolj razsodno
razmišlja, boljši
spanec.
Vzdrževanje
telesne teže,
dobro počutje v
lastnem telesu.
Zdrava mera
fizične aktivnosti,
v nasprotnem
primeru težave s
poškodbami, treba
je znati tudi zgolj
počivati. V času
študija je veliko
tekla, nato pa
poškodba kolena,
rada bi spet začela
teči. Tek – dober
občutek je
prepotiti se, priti
domov, se
stuširati in
najesti, ritem,
zrak, drevesa, mir
...

PSIHOLOGINJA SPECIALNA
PEDAGOGINJA
Sprostitev,
Kondicija, moč,
sprememba okolja zdravje, boljše
in s tem povezana soočanje s
sprememba načina stresnimi
razmišljanja. Stik
obremenitvami,
z naravo, urjenje
sprostitev,
veščin, fizična
odklop. Preko
kondicija, prepotiti telesnih naporov
se, nadihati se,
pozabi na
uživanje v družbi
vsakodnevne
družinskim članov težave, se prediha,
in prijateljev.
nabere kisik, tudi
razdela kakšno
strategijo za
službo. Vsak
šport prispeva
tudi nekaj za
službo.
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SOCIALNA
DELAVKA
Spoznavanje
same sebe, telesa,
povezanost s
samim seboj,
zdrav duh v
zdravem telesu.
Koristna
posledica je tudi
večja fleksibilnost
pri svojem delu z
ljudmi. Počuti se
bolj izpolnjeno.

2.3.6. Razprava
Že po drugi svetovni vojni je Hans Seyle (Ščuka, 1999) označil stres kot program telesnega
prilagajanja novim okoliščinam, njegov odgovor na dražljaje okolja, kot psihosomatski mehanizem za
uravnavanje in uravnoteženje napetosti. S psihološkega vidika doživljanja stresa so pomembni
stresorji, kognitivna ocena stresne situacije in viri za obvladovanje stresnih situacij. Ravno tako je
zelo pomemben učinek, ki ga povzroči določen stresni dogodek na osebo. Antonovsky (1979, po Selič,
1999) razdeli učinke stresa na pozitivne učinke (»dobri stres«) in na negativne učinke (škodljivi stres).
V vsakdanji rabi pojma »stres« je večina opisov povezanih z le-tem negativno obarvanih, škodljivi
učinek stresa je nekako v ospredju. Strokovnjakinje zaposlene v različnih službah pomoči, ki so
sodelovale v raziskavi, imajo lastne predstave pojma stres na delovnem mestu in v zasebnem življenju.
Večina opisov o doživljanju stresa je zaznamovana z negativnim predznakom. Stres na delovnem
mestu opisujejo kot slabo počutje na delovnem mestu, občutek, da niso kos situaciji, občutek
izgorelosti, ko človek ne zmore več. Socialna pedagoginja je namenila pozornost tudi stresu v
pozitivnem pomenu besede. Tako je opisala stres: Pozitiven stres dodatno motivira in stimulira,
spremeni se v negativnega, ko ga je preveč in nastane zmeda od vseh informacij, sprememb, posledice
pa so občutja frustriranosti in izmučenosti. Tudi ostale strokovnjakinje so enotne glede škodljivih
posledic stresnih obremenitev, ki se kažejo kot slabo počutje, nezadovoljstvo, bolezen. Socialna
delavka opiše to počutje z besedami: Ko ne morem več kontrolirati, ko sem zelo utrujena, skratka, ko
ne zmorem več. Pojem stresa v zasebnem življenju opisujejo na zelo podoben način, le da vzroki
izhajajo iz odnosov v zasebnem življenju, občutijo se enake posledice na fizični in psihični ravni.
Socialna pedagoginja tako izrazi stres v odnosih v zasebnem življenju: Vsak partnerski odnos ima
določene krize, kar je pozitivno, da sploh napreduješ v odnosu; včasih so zelo težke, ker so povezane z
družinskimi ozadji in vzorci, ki jih moramo preseči, v tem primeru je stres zelo velik; drugače pa
vsakdanji stresi, to se mi zdi pa čisto nekaj normalnega ...
Strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči so svojo poklicno izbiro usmerili od sebe navzven, do
drugih ljudi, s katerimi vstopajo v odnos in pri tem niso indiferentno nevtralni, ampak dajejo sebe.
Tako delo ne more biti standardizirano, rutinirano, temveč je delo polno socialnih interakcij,
emocionalnega sodoživljanja in tudi podoživljanja (Jelenkovič, 1999). Zaradi specifike dela z ljudmi
je pričakovano, da strokovnjaki zaposleni v poklicih pomoči občutijo stres na svojem delovnem mestu.
Bolj kot občutje stresa na delovnem mestu, čutijo posledice po prihodu domov, v obliki utrujenosti,
nekreativnosti, nepotrebne razdražljivosti. Specialna pedagoginja pravi o svojem občutju stresa na
delovnem mestu: Najbolj ga občutim takoj, ko pridem domov, ko sem v službi z otroki se ga niti ne
zavedam, nato pa doma začutim, da me boli glava, da sem utrujena ... Različne delovne naloge
povzročajo stres v poklicih pomoči, a vse strokovnjakinje so omenile medosebne odnose kot izrazite
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stresne dejavnike na delovnem mestu, bodisi kot nerazumevanje s strani sodelavcev bodisi kot težave
z uporabniki, stresna pa so tudi nerealna pričakovanja s strani klientov. Socialna pedagoginja je dejala,
da je zanjo velik stres sedenje v pisarni za računalnikom cel dan. Odnos do stresa se je spreminjal
skozi poklicno kariero. Vse strokovnjakinje, s katerimi sem opravila pogovore, so že zamenjale
najmanj eno delovno mesto, čeprav nimajo dolgoletnih delovnih izkušenj, za razliko od specialne
pedagoginje, ki ima več kot 25 let delovnih izkušenj v različnih službah pomoči. Na začetku poklicne
kariere so doživljale več stresa zaradi neizkušenosti, zaradi premalo znanj o soočanju s stresom,
nepoznavanja problematike dela, psihologinja pravi, da se sprva sploh ni zavedala stresnih
obremenitev na delovnem mestu, sčasoma se je naučila konstruktivno opraviti s stresom. Socialna
pedagoginja, ki je v prejšnji službi doživela veliko stresa zaradi slabe organizacije, načina vodenja in
dela s težko populacijo uporabnikov, opiše svoje doživljanje stresnih obremenitev zaradi neprimernega
načina vodenja z besedami: Ne sprejemam avtoritete, sprejemam avtoriteto argumentov, ne pa
argument avtoritete, če jaz te avtoritete ne spoštujem, te avtoritete pa nisem cenila in mi je bilo zelo
težko. Vse obravnavane strokovnjakinje, z izjemo specialne pedagoginje, menijo, da so se tekom svoje
poklicne kariere soočile s poklicno izgorelostjo. Psihologinja opisuje stanje poklicne izgorelosti tako:
V prejšnji službi se mi je večkrat zgodilo, da se mi je zdelo, da nisem sposobna ničesar več, da nič več
ne naredim v redu, pa tudi, ko sem prišla domov, ni bilo več nič iz mene. S tem opisom je lepo povzela
dve od treh dimenzij izgorevanja po Maslach in Leiter (2002), in sicer popolno čustveno izčrpanost in
občutek lastne nesposobnosti, ki lahko pripelje do izgube samospoštovanja in depresije. Socialna
delavka tako poroča o svoji izkušnji s poklicno izgorelostjo na prejšnjem delovnem mestu: Utrujenost,
celo depresija, mogoče malo s tem povezana asocialnost, da sem se malo umaknila ... Specialna
pedagoginja je na začetku kariere doživela neugodno izkušnjo, ko njeno strokovno mnenje ni bilo
upoštevano in je zaradi tega zamenjala delovno mesto. Z delovnimi izkušnjami je tudi soočanje s
stresnimi obremenitvami na delovnem mestu postalo bolj uspešno. Socialna pedagoginja pravi: Na
začetku sem si bolj gnala k srcu določene stvari, bolj sem nekako osebno jemala vsako situacijo, ki se
mi je zdela brezizhodna, dokončna in ogromna, zdaj pa bolj vem, da je delo proces, da je veliko
odvisno od mene ... Specialna pedagoginja primerja delo s starši nekoč in danes: Precej se je
spremenilo delo s starši, zato ker z novim zakonom o usmerjanju in na sploh na situacijo v
izobraževanju so starši dobili veliko pravic, ki jih prej mogoče niso imeli ali pa se jih niso dovolj
zavedali, več je staršev, ki se vtikajo v strokovne zadeve z namenom zaščititi svojega otroka, ampak
otrokom večinoma to ne koristi, posledično so taki tudi otroci bolj nevodljivi ...
Nekaj pozornosti bom namenila vzrokom za stresne obremenitve na delovnem mestu, tukaj imam v
mislih obvladovanje delovnih nalog, obremenjenost, soočanje s spremembami, stopnjo nadzora in
pohvale/sistem nagrajevanj na delovnem mestu. Iz informacij pridobljenih v pogovorih je razvidno, da
strokovnjakinje menijo, da so delovne naloge popolnoma obvladljive, z njimi se soočajo sproti in
upoštevajo postavljene roke. Psihologinja je dejala: Mi kot enota smo zelo složni in uspešno
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organiziramo stvari, včasih je pa potrebno pogovarjati se z nadrejenimi in prihaja do nesporazumov,
tako da se stvari na koncu ne izpeljejo tako, kakor bi se lahko. Po uvajalnem obdobju pri uvajanju
sprememb na delovnem mestu, strokovnjakinje nimajo težav pri soočanju z le-temi. Specialna
pedagoginja poudarja pomen nenehnega (samo)izobraževanja in sledenja spremembam v družbi.
Socialna delavka meni, da so premalo obveščeni o spremembah v novih zakonih, zato je razumljivo,
da prihaja do veliko nejasnosti, na začetku je potrebno veliko medsebojnega usklajevanja. Stopnje
nadzora v večini primerov ne občutijo neposredno, socialna delavka, ki je zaposlena v javnem zavodu,
občuti čedalje večji nadzor, ki je pogojen s prisotnostjo družbene krize. Prav zaradi stanja krize v
družbi so ustavljena napredovanja, nagrajevanja, dodatna izpopolnjevanja in izobraževanja, kar
občutijo vse strokovnjakinje. Socialna pedagoginja tako občuti prisotnost krize: Predvsem zaradi nas
mladih, ki šele vstopamo na trg dela, je zelo nerodno z zaposlovanjem; so starejši ljudje, ki so že
naveličani in so mladi, ki si želijo novih znanj, razvijati stvari in nimajo te možnosti. Socialna delavka
izrazi svojo negotovost glede prihodnosti: Vprašanje časa je, koliko časa bom lahko obstala v
zdravstvu kot socialna delavka, ni možnosti napredovanja, ni možnosti, da bi kaj spremenila, z izjemo
svojih delovnih nalog, je vse pogojeno s krizo.
Strategije za obvladovanje stresnih obremenitev bi lahko na grobo razdelili na osebne strategije,
socialne strategije in strategije preventive (Kneževič, 1999). Podana so tudi priporočila za
strokovnjake, ki so zaposleni v poklicih pomoči, in sicer v obliki sprostitve in optimističnega
življenjskega stila, potrebne so nenehne in sprotne analize odnosov v obliki delovnih sestankov, prav
tako pa je zaposlenim potrebno omogočiti psihohigienski trening, pri katerem ima zelo pomembno
vlogo supervizija ter različne tehnike in metode (Horvat, 1999). Strokovnjakinje iz mojega
raziskovalnega vzorca poznajo veliko različnih osebnih strategij za soočanje s stresom. Velika večina
strategij temelji na športni rekreaciji in gibanju: tek, sprehod, hoja v hribe, rolanje, plezanje, smučanje,
tek na smučeh, kolesarjenje, badminton. O koristih ukvarjanja s športno rekreacijo bo še govora
nekoliko kasneje. Vse strokovnjakinje poudarijo pomen socialne podpore pri soočanju s stresom, še
posebej v odnosu s partnerjem, v odnosih v družini, s prijatelji, zelo pomembna je podpora v obliki
poslušanja, pogovora, tolažbe, razumevanja. Socialna pedagoginja poda svoje videnje pomembnosti
socialne podpore s strani partnerja: Skupne aktivnosti, narava, pa da je dom miren prostor, nimava
televizije, delava na tem, da imava vzdušje, ki nekako odraža naju in to mi ful pomeni … se izpovem,
partnerju, mami po telefonu, tudi kaki prijateljici večkrat isto povem in pol je boljše ... Za
strokovnjakinje iz mojega raziskovalnega vzorca so značilne še druge strategije, kot so sprostitvene
tehnike, meditacija, zavestno dihanje, joga kot celostna duhovna telovadba, prav tako so ustvarjalne,
nekatere zgolj med dopustom, druge pa pogosto rišejo in ustvarjajo s fimo maso. Socialno pedagoginjo
poleg gibanja in ustvarjanja, sprošča kuhanje, pa tudi dodatno izobraževanje. Zase pravi, da psihično
utrujenost odpravlja s fizičnimi aktivnostmi. Psihologinja ohranja svojo psihohigieno s pomočjo
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izletov, z obiski kina, filmskih festivalov in koncertov. Socialna pedagoginja zelo veliko bere,
specialna pedagoginja pa najde sprostitev tudi ob knjigi in glasbi.
Glede zadostnosti strategij za zmanjševanje škodljivih vplivov na ravni organizacije imajo
strokovnjakinje različna stališča. Tako sta socialna in specialna pedagoginja zadovoljni z ukrepi na
ravni organizacije, v njunem primeru je to šola. Socialna pedagoginja sodeluje na delovnih sestankih v
okviru šole, na katerih se pogovarjajo o otrocih, supervizije trenutno ne pogreša, jo je pa pogrešala na
prejšnjem delovnem mestu. V šoli je dovolj časa za sprotno reševanje problemov. Specialna
pedagoginja ne čuti sistemske podpore, vendar je ne pogreša, ker čuti veliko podporo pri nadrejenih, s
katerimi se veliko pogovarja. Mnenja o zadostnosti podpore s strani organizacije si ne delita
psihologinja in socialna delavka. Psihologinja tako opisuje svoje nezadovoljstvo: Že to se mi ne zdi
fer, da smo vsi v isti situaciji in potem določeni ljudje hodijo na supervizijo in se o tem pogovarjajo,
ostali pa ne ... Podobno nepoštenost občuti tudi socialna delavka, ki si prizadeva za to, da bi bili vsi
zaposleni deležni supervizije, ker čutijo močno potrebo po njej.
Poleg obremenitev zaradi delovnih nalog, nadzora in nagrajevanj so prav tako pomembne stresne
obremenitve organizacije kot skupnosti, zaradi medosebnih odnosov med sodelavci, odnosov z
uporabniki, pritiskov organizacije, lastnih občutkov uspešnosti pri delu, osebnih in organizacijskih
vrednot, poštenosti/spoštovanja na delovnem mestu in delovnega okolja (Youngs, 2001).
Strokovnjakinje iz mojega raziskovalnega vzorca doživljajo svoje organizacije kot odprte navzven,
trudijo se navezovati stike in biti povezani s svojim okoljem, socialna delavka pa poroča o hierarhični
strukturi v svoji organizaciji. Medosebne odnose na delovnem mestu ocenjujejo kot pozitivne,
spoštljive, družijo se znotraj delovnega časa, specialna pedagoginja z ožjimi sodelavkami pa tudi v
prostem času. Socialna delavka in socialna pedagoginja sta zaznali stres v medosebnih odnosih zaradi
ženskega kolektiva na delovnem mestu. Socialna delavka pogreša lik moškega, socialna pedagoginja
pa pravi: Rabila sem par mesecev, da sem ugotovila, kakšni so res odnosi ... škoda, ker odnosi ovirajo
tudi profesionalnost in delo v dobro otrok. Osebne vrednote in vrednote na ravni organizacij so pri
vseh strokovnjakinjah obarvane pozitivno. Veljajo: delo v dobro uporabnikov, odprtost, odkritost,
poštenost, delavnost, spoštovanje, dober odnos/pristop. Bistvo vrednot v organizacijah bi lahko
povzela z opisom psihologinje: Ker delamo z ljudmi, ki so v življenju bili marsikdaj postavljeni na
drug, tretji tir oziroma se jih ni pošteno tretiralo in se jih je zanemarjalo in neupoštevalo; tako da se
mi zdi bistveno, da daš človeku občutek vrednosti, spoštovanja, da ima možnost izraziti svojo željo in
da je upoštevan, da v bistvu čim bolj kreiraš življenje skupaj z njim oziroma mu pomagaš pri kreaciji
njegovega življenja, ne pa da mu ti diktiraš, kaj naj počne, kaj je dobro za njega in kaj si dejansko želi
... Odnosi z uporabniki so bili prav tako pozitivno čustveno obarvani, opisujejo jih kot odprte,
razumevajoče, vzpodbudne, sproščene, enakovredne in prilagodljive glede na potrebe in odzive
uporabnikov. Odzivi s strani uporabnikov so prav tako pozitivni, sproščeni, z vsakim uporabnikom
nekoliko drugačni. Socialna pedagoginja tako opiše različnost odnosov z otroki v šoli: Eni me imajo
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zelo radi; ena punčka iz tretjega razreda, ki je zelo taka posebna, me ima zelo rada, jaz imam pa njo
zelo rada, to je po navadi vzajemno, ker sva si nekako podobni ... meni je bilo namenjeno, da srečam
njo in z njo delam, ker se tudi jaz učim veliko o sebi preko tega, zmeraj dobimo tisto, kar rabimo ...
Vpliv na delovne procese v okviru organizacije, občutijo strokovnjakinje zgolj na svojem delovnem
področju, tukaj imajo proste roke, na izvedbo procesov dela na višji ravni pa ne. Prav tako so vloge na
delovnem mestu jasne, vse strokovnjakinje uspešno ohranjajo ločenost časa za delo/dom, izjeme so
občasne priprave na delo, branje strokovnih knjig. Odnosi v okviru organizacij so po večini pošteni in
spoštljivi. Strokovnjakinje ocenjujejo svoje delo kot zelo uspešno. Socialna delavka poroča o lastni
uspešnosti dela: Je pa ni uspešno; če pričakuješ nek uspeh, ga ne bo, jaz sem srečna, ko vidim, da je
človek srečen, ko sodelujem in vzpostavljam en lušten odnos; mogoče bi bila bolj uspešna, če bi bile
stvari bolj sistemsko povezane, da bi bilo več sodelovanja ... Strokovnjakinje iz vzorca so prepričane,
da so izbrale pravi poklic zase. Specialna pedagoginja pravi, da so njene samoizpolnitvene potrebe
popolnoma zadovoljene, podobno opiše svoje delo socialna delavka, ki pravi, da je socialno delo
njeno poslanstvo.
S telesno vadbo povzročimo vrsto fizioloških in biokemičnih sprememb v organizmu ter sprememb v
načinu mišljenja in doživljanja sebe ter okolice, kar vse skupaj pripomore k boljšemu psihičnemu
funkcioniranju (Mišigoj Duraković idr., 2003). Pogovore o stresnih obremenitvah sem opravila s
športno aktivnimi strokovnjaki zaposlenimi v poklicih pomoči, ki poznajo vrsto koristi ukvarjanja s
športno rekreacijo na psihični in fizični ravni; in sicer sprostitev, umirjen in spočit tok misli, boljši
spanec, dobro počutje v lastnem telesu, vzdrževanje telesne teže, razsodnejši način razmišljanja,
povezanost z naravo, sprememba okolja, fizična kondicija, moč, zdravje, boljše soočanje s stresnimi
obremenitvami na delovnem mestu, spoznavanje samega sebe, občutja povezanosti, izpolnjenosti.
Specialna pedagoginja podeli svoje doživljanje ukvarjanja s športno rekreacijo: Greš v hribe in tam
pač pozabiš, pozabiš na vsakodnevne težave in se tam preko drugih naporov predihaš, si nabereš
kisika; lahko pa med tem časom, ko lezeš gor na kakšnega dvatisočaka dodobra razdelaš kakšno
strategijo, ki jo boš uporabil naslednji dan ali se domisliš kakšne ideje; veliko je tega, pri vsakem
športu, vsak šport ti da tudi nekaj za službo ...
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3. ZAKLJUČEK
Življenje brez stresa je zgolj iluzija, saj se s stresom soočamo na vsakem koraku, tako na delovnem
mestu kakor tudi v zasebnem življenju. Najbolj pogosto so doživljanja stresa obarvana negativno.
Stres doživljamo kot slabo počutje, nezadovoljstvo, utrujenost, posledice pa se kažejo kot bolezen,
nemoč, občutek izgorelosti. Vse prevečkrat pozabimo na dejstvo, da je stres lahko tudi pozitiven,
lahko nas dodatno spodbuja pri delu, nas naredi bolj produktivne, zadovoljne same s seboj in uspešne
na svoji poti, tako na poklicni poti kakor tudi v zasebnem življenju. Nenazadnje se lahko vprašamo,
kakšno bi sploh bilo življenje brez stresa? Na prvi mah lahko pomislimo, da bi bilo pravljično. Toda
ali bi bili bolj srečni in zadovoljni, kot smo sedaj, ko se soočamo s stresom na vsakem koraku?
Prepričana sem, da ne, saj bi bilo življenje preveč enolično, predvidljivo in zdolgočaseno. Življenje v
sožitju s stresom je naše pričakovano vedenje. Kako uspešni bomo pri obvladovanju stresa na
delovnem mestu, kakšen učinek bo povzročil stres in s katerimi posledicami se bomo soočali, je
odgovornost vsakega posameznika posebej. Čim več uspešnih strategij bomo razvili, tem bolj bomo
uspešni pri soočanju s stresom oziroma bomo občutili manj negativnih posledic. Športna rekreacija je
neke vrste stres. Je pa tudi priljubljen, sodoben in celostno koristen način preživljanja prostega časa.
Učinki ukvarjanja s športno rekreacijo so številni, tako na telesni kakor tudi na duševni ravni. Športna
rekreacija je podporni dejavnik pri premagovanju stresa v poklicih pomoči, nikakor pa ni edina
uspešna strategija. Pri soočanju s stresom je prav tako pomembna socialna podpora, še posebej s strani
sodelavcev. Zanimivo je dejstvo, da odnosi na delovnem mestu povzročajo največ stresa, še več kot
samo delo z uporabniki, a hkrati je podpora s strani sodelavcev izjemno pomembna pri soočanju s
stresom. Ne smemo pozabiti na socialno podporo s strani vodstva, družine, prijateljev v obliki skupnih
druženj, obiskovanj kulturnih dogodkov. Tudi organizacije, v katerih smo zaposleni, so odgovorne za
zmanjševanje škodljivih vplivov stresa. V nekaterih primerih so dovolj učinkovite, v drugih pa
zaposleni čutijo potrebo po bolj učinkoviti pomoči pri premagovanju stresa. Odgovornosti pa ne
morejo prevzeti v celoti. Na ravni organizacije kot tudi pri osebnih strategijah je bistvenega pomena
posameznikova lastna aktivnost. Vsak posameznik je tako odgovoren predvsem sam zase, lahko sam
izbira sebi primerne strategije in koliko učinkovite bodo. Menim, da sem v diplomskem delu dokazala,
da je športna rekreacija zelo ustrezna strategija za obvladovanje stresa v poklicih pomoči. Nikakor pa
ne more biti ena in edina uspešna osebna strategija, saj ne smemo pozabiti na socialno podporo s strani
družine, prijateljev in sodelavcev.
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5. PRILOGE
5.1. Pogovor s socialno pedagoginjo zaposleno v osnovni šoli
Pozdravljena! Za začetek bi te prosila, če lahko opišeš, kakšen je tvoj poklic in tvoje trenutno
delovno mesto.
Sem univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja in trenutno opravljam pripravništvo, na srečo
plačano, v osnovni šoli v Ljubljani. Prej sem delala pa na nevladni organizaciji z brezdomci in
odvisniki dve leti.
Zanima me tvoja osebna definicija stresa na delovnem mestu. Kako bi nekomu, ki je popolnoma
neveden, opisala, kaj je to stres na delovnem mestu.
Ja...določena količina stresa je pozitivna zato, ker nas dodatno motivira in stimulira, da smo bolj
zbrani pri svojem delu, ampak glede na to vprašanje razumem predvsem stres v tistem negativnem
smislu, ko je stresa preveč in takrat, ko je preveč stresa na delovnem mestu..sem recimo, čisto glede na
moje izkušnje, ko sem imela preveč stresa na delovnem mestu..sem bila zmedena od vseh informacij,
ki sem jih morala koordinirati in imeti v glavi..in od neprestanih telefonov, od tega, da se je skoz nekaj
spreminjalo in me je to že tok frustriralo, da sem bila že čist izmučena od vsega tega...ampak pač to ni
bil glaven stres..še bolj glaven stres je meni razumevanje s sodelavci na delovnem mestu – če tega ni,
mi to predstavlja ogromen stres.
Kako bi pa definirala stres v zasebnem življenju, kako bi nekomu razložila, kaj je to stres?
Stres v zasebnem življenju je…ok, vsaka...vsak partnerski odnos ima določene krize, kar je pozitivno,
da sploh napreduješ v odnosu..ampak včasih so te krize zelo take težke, zato ker so povezane z
družinskimi ozadji, s temi nekimi vzorci, ko jih moramo preseči in takrat je stres zelo velik, še
posebej, če si preveč občutljiv, tako kot sem jaz..drugače pa te mali vsakdanji stresi, to se mi zdi pa
nekaj čisto normalnega.
Kako pa ti občutiš stres na svojem trenutnem delovnem mestu?
Enkrat sem zelo občutila stres, ko se je trdilo nekaj, kar ni bilo res in sem pač jaz zdaj...zaradi tega ker
sem na pripravništvu v hierarhično nižji poziciji in v bistvu nisem imela možnosti...v bistvu zagovarjat
svoje stališče do tja, kamor sem sama želela oziroma do kamor se mi je zdelo pravično....Ok, kake
nasilne situacije v šoli, ko so kaki pač otroci, potem pa tud starši iz teh patriarhalnih družin, znajo biti
očetje zelo taki ostri. Predvsem to mi povzroča stres pri mojem poklicu, zelo ne maram agresije pa
nasilja, drugače pa tud kake zelo žalostne situacije ali pa osebne zgodbe me tok ganejo, pa
dotaknejo...pa kaj mi je še naporno...če imam veliko dela za računalnikom pa moram cel dan sedet, mi
je zoprno..tako...
Torej bi lahko rekla, da ti tole pisarniško delo povzroča največ stresa?
Hm..to da sedim pri miru. Zdaj če pogledam prejšnjo službo, ko je bilo v bistvu več birokracije, ker je
bilo treba razpise pisat,..hm..mi je bilo to stresno takrat, kadar smo se prepozno lotili pisat razpis..ker
jaz rada pišem razpise, ampak me moti, če mi nekdo prepozno da neko nalogo oziroma če se potem
vse nekak konfuzno dela, zato ker ni dobre organizacije. Predvsem se mi zdi da, če je dober vodja in je
dobra organiziranost, je stres manjši. Na tej šoli je zelo dober ravnatelj in zaradi tega se tudi ta klima
hierarhično prenaša tudi nižje.
Kako je spreminjal tvoj odnos do stresa skozi tvojo kariero?
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Ja, hm..na začetku sem si bolj gnala k srcu določene stvari, dobro prej sem delala tudi s težjo
populacijo, ampak bolj sem nekak osebno jemala oziroma vsako situacijo, ki se je zgodila kot nekaj
brezizhodnega in dokončnega in kot nekaj ogromnega, zdaj pa bolj tok gledam..saj sem že prej vedela,
da je to delo proces, ampak zdaj pa še bolj tako gledam, da pač...OK, zdaj je tako, ampak to se
spreminja in ne..ni dobro takoj reagirati in delat neke panike, ampak malo počakaš, včasih je boljše ne
reagirat, tok..vem, da je velik odvisno od mene, no..da imam med tem, ko se neka stvar zgodi pa moja
reakcija si lahko sama v mislih ustvarim velik praznega prostora.
Kako si pa na prejšnjem delovnem mestu občutila stres?
Joj, hmm..zelo sem občutila stres, tudi zaradi tistega okolja, ko sem delala v dnevnem centru je bilo
velik bolezni, zrak je bil slab, ljudje so bili pod vplivom substanc, zakajeno je bilo..jaz pač ne kadim in
vse to me je zelo motilo, predvsem pa to...tako avtoritarno vodenje, ki se je potem začelo po
določenem času, to me je pa..ne sprejemam avtoritete, ne sprejemam..sprejemam avtoriteto
argumentov, ne pa argument avtoritete, če jaz te avtoritete ne spoštujem, no..in da pa neko avtoriteto
spoštujem, jo moram pa cenit zaradi določenih dejanj...te avtoritete pa nisem cenila in mi je bilo zelo
težko.
Pa misliš, da si se soočila tudi s poklicno izgorelostjo?
Ja, ker potem sem tudi zbolela za pljučnico takrat, v svoji prvi službi..pa velik zdravstvenih težav se
mi je začelo, ko jih prej nikoli nisem imela, s temi sinusi..ja, ker sem od začetka sploh nisem imela
meje, sem delala po 10 ur na dan tud, zato ker je bila pač to taka organizacija, da je bil to tud način
življenja, ampak pol sem sčasoma videla, da se pač to izkorišča, ta moj entuziazem in nisem več hotla
tok sebe delit pa tud s tem je bilo povezan, ker je taka služba zelo lahko kompenzacija za tvoje osebno
življenje in pri meni je bila tud in to me je pripeljalo do izgorelosti in odpora do službe.
Poleg teh fizičnih simptomov, katere psihične simptome si zaznala za katere bi lahko povedala,
da so povezani z izgorelostjo?
Hm....psihične simptome..jaaaa, to da sem hodila na mail ob enajstih zvečer gledat, če je kaj druzga, če
se je kaj spremenil, da smo mi skoz pač misli švigale, da nisem mogla umirit misli..ker jaz, kadar sem
pod stresom mi udari na pretirano aktivnost, na to, da pač slabo spim, da rabim še ful več gibanja, da
se ne morem ustavit, da skoz nekam norim, tok..
Kako si pa potem nehala v tej službi?
Ja, v bistvu na srečo so potem tud oni želeli, da jaz grem in to..to se mi je pol izkazal kot najboljša
stvar v mojem življenju, ena boljših stvari..in sem potem kar pol leta rabila, da sem k sebi prišla..
Ok, vrniva se k tvojemu trenutnemu delovnem mestu..kaj bi lahko povedala o soočanju z
zahtevami dela?
Ja, jaz nisem zdaj tukaj neposredno odgovorna za en kup stvari, zato ker sem pač na pripravništvu in
imam mentorico, imam pa določene svoje odgovornosti in mi to čist ustreza, da jih imam. Še boljše bi
mi bilo, če bi bila pri več nalogah samostojna in bi bile odvisne od mene, ker zdaj pa že tok časa pač
delam in ne vem..ok, imam določene izkušnje oziroma sem tud taka, da hočem sama delat stvari in mi
je to zdaj, na koncu pripravništva že kar malo težko, se moram mal bremzat.
Kako lahko oceniš svojo obremenjenost na delovnem mestu, tukaj mislim, v katerem obsegu so
delovne naloge obvladljive ali pa neobvladljive?
Obvladljive so, obvladljive so, ja..na živce mi gre kakšna ta panika, kok imamo dela, pa kok je zdaj to
treba hiter..ker jaz mislim, da je..ok, delo je skoz, ampak moraš se dobro organizirat, moraš si naredit
strukturo in pol sploh nimaš nobenega problema. Problem pa je, če včasih vmes mal preveč sanjaš al si
pustiš nekega praznega prostora, pol pa itak se ti nagrmadi preveč stvari.
Tebi se to zgodi kdaj?
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Meni se to ne dogaja, ampak se drugim..pol sem jaz od drugih odvisna, pa je pol tako..(smeh)
Kaj bi lahko povedala o soočanju s spremembami na delovnem mestu, tukaj mislim na nova
pravila, predpise, nova strokovna znanja?
Aha, ja, pač to me zelo zanima..in včasih bi si želela več tega...čeprav kakšne..klele ko sem prišla v to
službo sem se počutila vauu, to je pa res tok lepo ne..glede na to, kje sem bila prej..ampak na splošno
sem pa človek, ko me..ko slišim, da bo neka sprememba, potrebujem čas, da jo sprejmem, potem se pa
čist prilagodim, ampak mi je pa prvi trenutek težko in ful doživljam nekega odpora..ampak, ja..rada bi
več, tud v svoji okolici nekega entuzijazma, motivacije, pa..ne vem..v tujini se mi zdi, da je ful boljše
kot kle v Sloveniji, da smo zelo tok odzadi...se mi zdi, da bi se ful več dalo naredit kot se naredi.
Kaj meniš, da bi se lahko naredilo več?
Za otroke s posebnimi potrebami, več bi bilo lahko skupinskih načinov dela, bolj bi bili lahko sodobni
pri metodah..zelo velik se da, tudi znotraj tega sistema, jaz mislim, sam od človeka je odvisno.
Kako je s stopnjo nadzora, ki ga občutiš na delovnem mestu?
Ja, zdaj se počutim, da ga imam velik premal, ne, zato ker sem pripravnica..upam, da bom kle ostala
tud naprej..in mi bo pol velik lažje, ko bom imela pač svoje delovno mesto, neko pogodbo in bom
imela določene odgovornosti in nekak proste roke.
Kaj pa tvoja mentorica, kako občutiš njen nadzor?
Kako ona mene nadzoruje? Hm..ma imam proste roke, ampak včasih tok kot sem prej govorila, je taka
neka panika, po mojem nepotrebno.
Kaj pa nagrajevanje na delovnem mestu?
Joj, zdaj s to zakonodajo se ful zaostruje, niti ne spremljam no, ker nisem še zaposlena v šolstvu,
ampak kok zdaj je zamrznjeno to napredovanje, to se mi zelo ne zdi v redu, predvsem zaradi nas
mladih, ko šele vstopamo na ta trg in tok..s tem zaposlovanjem je zres zelo nerodno, bi jaz rekla
no...imaš starejše ljudi, ko so že naveličani in bi radi nehali pač to delat..imaš pa mlade, ki so
entuzijastični in si želijo novih znanj, in si želijo razvijat stvari in nimajo možnosti..se mi zdi ful
problem.
To je stresno, ta negotovost, ko..čeprav jaz sem si rekla, ja zdaj imam do konca leta pripravništvo, pol
bomo pa videli naprej v jeseni, ampak čist problem je zarad načrtovanja, ne vem, nakupa stanovanja,
družine, vsega , zelo smo v taki nelepi situaciji.
Kaj pa, a čutiš neko priznanje na drugi ravni, v okviru šole?
Ja, počutim se, da pač, da me imajo za inovativno, ustvarjalno, takšno osebo, ja...ampak včasih se mi
pa tud zdi, da to ni zelo cenjeno, v kakršnikoli smeri izstopaš ni zelo cenjeno..če si preveč dober, pa
preveč energičen pa si želiš delat stvari, enim se pa ne da bit tok energični, ne, in pol..nekak se moraš
zlit v neko tako povprečje, da imaš najmanj težav, na žalost, ne..
Prosila bi te našteješ in opišeš svoje osebne strategije za zmanjševanje škodljivih vplivov stresnih
obremenitev na delovnem mestu?
Ja, zadnje časa precej, tud ko grem na sprehod, se tok trudim da zavestno diham, tud tok pač zelo
počasi pa globoko in čeprav sem o tem zelo velik brala, pa tudi pri jogi to delamo..sem premalokrat to
res prakticirala, zdaj pa tud zjutraj, ko grem v službo peš, tok zavestno nekak diham, to mi je zelo tok
super, se mi zdi to..ne vem, kar čutim, da imam premal kisika, zdaj ko sem več začela tok
dihat..Drugače joga mi je ful pomembna, da grem dvakrat na teden..pa ne sam zarad, ker jaz hodim na
tako jogo, ne tako, ko se sam neki blago raztezamo, ampak res, ornk delamo, ampak je taka duhovna
telovadba, tok kot imam eno knjigo Joga- združitev uma, telesa in duha, ne..tok celostna je, zelo so mi
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všeč, zelo imam rada gibanje kot soočanje s stresom, ker kot sem že verjetno na začetku rekla, mi je
zelo težko delat naloge, da moram skoz sedet, ne, da so skoz neki sestanki, in pač sem človek, ko se
rada gibljem in zato so moje strategije za soočanje s stresom vse povezane z gibanjem, pa ali je to
joga, sprehod, pol čez vikende pa zelo..kadarkoli gre, hoja v hribe, pač samo da je gibanje, no..rolanje,
nikoli ne morem..v preteklosti sem zelo rada ustvarjala, ampak ustvarjat začnem pol, na primer, da
imam en teden dopusta, ne vem, najprej en dan rabim, da se spočijem, potem ne vem..tri dni hodim v
hribe..potem pa, ko se tok nekak zlaufam, potem pa lahko delam sedeče aktivnosti, berem al pa
tok..Branje mi je super, berem..čeprav to ni dobr, recimo če sama jem zajtrk, to mi je najbolj super,
berem..al pa če jem kosilo sama, berem, in ful počasneje jem, če berem in meni je super brat...in
vseeno zavestno jem, tok..branje me zelo pomirja, no..ja, tud če cel dan sedim pa domov pridem, pa ja
medtem ko jem, berem, to mi je super..ampak pol..zvečer tud berem, v bistvu skoz nekak po mal
berem, skoz imam kake knjige, ko jih berem, ja..pa mi pol kar neki rata prebrat.
Kaj pa v okviru družine oziroma socialne mreže?
Predvsem te skupne aktivnosti, pač narava pa to..da je dom en tak miren prostor, nimava pač
televizije, nimava teh nekih..ne vem..delava na tem, da ima tako vzdušje, ko nekak odraža naju dva
doma in to mi ful pomeni. Ja, pa zelo me sprošča tud pač kuhanje, ful rada kuham in to mi je super in
tud če sem zelo utrujena, lahko dve uri zvečer kuham za naslednji dan, to mi sploh ne predstavlja
problema. Drugač partner pa ja, to da pač se izpovem, kaj je bilo, pa ne vem..mami po telefonu,
partnerju, tud kaki prijateljici večkrat isto povem, ne in pol je boljše...to mi je ful pomembno, da je
čim več tega. Na to Waldorfsko pedagogiko se izobražujem drugo leto, drugo leto imam še eno
leto..pač rada bi enkrat delala na waldorfski šoli, pa tud če ne bom, čeprav se mi zdi, da enkrat bom,
tak občutek imam...pač vpeljujem te metode in mi težko, tud ko imam te waldorfske vikende, čeprav
imam dva vikenda v mesecu in to mi kar velik časa pobere, to je petek, sobota, nedelja, in takrat
recimo ne morem v hribe in pol sem naslednji teden ful utrujena..ker jaz če se s fizičnimi stvarmi
ukvarjam, sem manj utrujena, manj..ker jaz sem predvsem od te moje službe sem bolj psihično
utrujena in pol mi pašejo fizične stvari, no...in tud takrat, ko sem velik tekla, sem tud rabila manj
spanja in sama sem se zbudila zjutraj in sem se zbudila spočita in ne...ko bi kdo reku, da si utrujen,
ne..jaz sem bolj spočita, ravno obratno.
Kaj pa naredi šola v kateri si zaposlena zato, da bi zmanjšala stresne obremenitve svojih
zaposlenih?
Ma naš ravnatelj je zelo tok super, res imamo te sestanke, ko jih imamo..so strukturirani in so taki, da
ni neko blablabla, ampak nimamo vsak teden tistih popoldanskih sestankov, ampak imamo pač
dvakrat na mesec in takrat je..tok, zelo fajn je, ker je rdeča nit in ker je vodeno.
Bi lahko tem sestankom rekli supervizija?
Ne, nimamo, delovne sestanke imamo, ja v bistvu se pogovarjamo o otrokih, drugače pa tok da bi neki
lahko na sebi delal...pa ni zelo taka populacija, mislim, mogoče bi rabil, ampak..glede na to, da sem
bila prej v nevladni organizaciji, kjer bi bila nujna supervizija pa smo jo zelo redko imeli..tukaj nekak,
ok, jaz imam zdaj mentorico, ampak se sprot pogovorim to, kar se rabim oziroma je čas, da se na
hodniku..al pa se s kom zmeniš, tok ljudi je zaposlenih na šoli, da zmeraj najdeš nekoga, ko bi šel s
tabo, ne vem, na čaj, pa bi se lahk z njim pogovoril, zmerj je možnost. Prej v nevladni, je res bolj tok
natrpan urnik in čist preveč stvari za delat, kle je pa vse blažje, no in najdeš ta čas vmes, da lahko še
nekak predelaš stvari, vsaj jaz menim tako. Organizacija naredi dovolj za zaposlene.
Kako bi opisala organizacijo kot skupnost- odzivnost organizacije na zaposlene pa širše okolje?
Ja, šola je odprta navzven, v tem smislu, da..zdaj prejšnji teden so eno oddajo za otroški program
snemali na naši šoli, pa kar naprej se nekak povezujemo, zdaj z Zvezo prijateljev mladine imamo en
skupen projekt, pevski zbor hodi ven nastopat, gledališka skupina ..tok, je odprta pola, ker smo tuv v
takem okolju, veliko je priseljencev in tud zaposleni, ki klele delamo moramo bit pač take osebnosti,
čeprav vsi niso na žalost, ne ampak..odzivnost na zaposlene, ja..spet bom to rekla, ne, kok se ta klima
prenaša od ravnatelja navzdol...in kok je v bistvu prijetna klima.
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Kaj bi pa lahko povedala o poštenosti na tvojem delovnem mestu?
Zelo velik vidiš, ne seveda, ko si dlje časa nekje, tud take neke spletke, pa prikrivanja, pa kdo je v
bistvu neformalni vodja, pa kdo se koga boji..to mene, ker sem pač tok občutljiva zelo zna prizadet
oziroma mi je težko to videt, no..včasih rajš ne vidim, ampak itak vidiš in pač ne maram takih stvari,
nekih takih iger in so..to me še najbolj ob stres spravlja oziroma to me zelo razočara. Eno tako
razočaranje sem doživela in takrat sem bila res zelo žalostna, pa prav zato ker se mi je nekak podrla
neka vera....hm...zaradi nekih osebnih zamer med zaposlenimi, ki so nastale še preden sem jaz prišla
na to delovno mesto..sem potem jaz občutila posledice tega, ne...
Kaj bi lahko povedala o vrednotah v šoli?
To kar je dobro za otroka..to, da delaš v dobro otrok, to velja..pa kaj vem..mi je kar težko povedat. Da
tud kaj poveš o sebi osebnega, da si tud..velik je žensk, ne...je zelo pomembno, da si tok nekak
prijateljski, ne sam za te službene stvari, ampak tud kaj druzga rečeš, ampak kle je treba bit zelo
pazljiv. Hiter tok preveč zaupaš pa preveč poveš, pa se ti naslednjič to maščuje, ful ne maram teh
stvari, ne..ker jaz sem pač odprta in pol...
Kakšni so odnosi med sodelavci, tudi zunaj delovnega časa?
Ja, so..prav vidiš, da te, ko se družijo izven delovnega časa tud lažje nekak..sodelujejo znotraj
službenih obveznosti in kok so se v bistvu te odnosi gradili, ne vem, eni so kle zaposleni že trideset let,
dvajset let, ne..in jaz sem klele čist nova v to prišla in sem rabila par mesecev, da sem ugotovila,
kakšni so res odnosi. In je v bistvu škoda, ker ovirajo tud profesionalnost in delo v dobro otrok te
odnosi, ne..zato ker..če ne bi bilo nekih občutkov užaljenosti pri enih, pa če ne bi bilo nekih strahov, bi
se lahk več sodelovalo in več naredilo, ne..tok pa pol..zdaj mi je jasno, zakaj recimo nisem mogla na
začetku nekaj še tam delat, ker tam ne vladajo prijateljski odnosi..glupo.
Kakšni so pa tvoji odnosi s sodelavci?
Jaz sem en tak nekonfliktni človek, zelo se mora človek potrudit, da se z mano skrega..ampak zelo sem
pa alergična na nepravičnosti in na tako avtoriteto, ki se sama postavi..in tukaj ni pač take avtoritete,
ampak je pa bila ena taka nepravičnost, ko me je pač zelo prizadela in od takrat naprej sem mal bolj
previdna, drugač pa..ja, fajn se razumem, no. Imam učiteljice, ko so mi fajn, recimo, ja..ampak je res
tok ljudi na šoli, ne..
Se družiš s sodelavci tudi zunaj delovnega časa?
Ne, to pa ne, med odmori se pogovarjam...ne bi rada to mešala s svojim zasebnim življenjem.
Kaj pa tvoj občutek o lastni uspešnosti dela?
Včasih se počutim, da bi lahko več naredila, če bi imela bolj proste rok..in si tok rečem..tud sva
razmišljala s fantom, da bi mogoče enkrat šla v tujino za nekaj časa, zato ker se mi zdi, da bi več
znanja dobila in izkušenj in na žalost v Sloveniji pol gledajo, kot da si bog, ko prideš iz tujine, tud če
si tam sam skladišče pometal, ne...V glavnem, v nekem smislu načina dela sem včasih razočarana, ker
pač mislim, da bi se dalo več in boljše delat.
Kako pa je z jasnostjo vlog na delovnem mestu?
Kdo je za kaj odgovoren, ja..ampak se tud včasih komu kaj da, podtika neke naloge, ko bi jih nekdo
drug mogu naredit, seveda, ne..jaz sem itak tam pripravnica in marsikaj pojem takšnega, nimam
druzga, ampak mi ni problem, jaz rada delam, jaz ne maram, če nimam za delat.
Kaj pa razporeditev časa delo/dom, nosiš službo domov?
Včasih priprave za kak roditeljski sestanek al pa neke strokovne knjige doma berem, ker itak tega v
šoli ne morem, ampak to me itak veseli, pa v knjižnico grem pa tok..ampak, v prejšnji službi sem pa
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velik delala tud čez vikend, razpise pisala, zvečer maile brala, je pa bilo čist preveč pomešano, to pa ni
dobr..
Kaj pa povratne informacije o tvojem delu?
Ja, dobim, pozitivne..takrat, ko je bil tist kres sem tud od svoje mentorice dobila tud neke negativne
povratne informacije, tok da..pač sprejmem tudi negativno povratno informacijo, sam pol se tud sama
odločim, kaj bom in kako rekla na to...
Kako je s pritiski organizacije, ali tudi tvoje zamisli kaj štejejo, zastavljanje ciljev?
Ja, recimo pri temu delu z otroki s posebnimi potrebami, te Čarobne urice, ki sem jih v veliki meri jaz
nekak zgradila..so moje zamisli, se zelo vidijo in so pozitivno ovrednotene...na neki širši ravni pa itak
sem zdaj v taki poziciji, da ne morem..v tem svojem mikrookolju pa ja..
Kaj bi pa lahko povedala o svojem delovnem okolju v fizičnem pomenu?
Jaz si zdaj delim prostor s svojo mentorico in včasih je lažje takrat, ko pride kak dan, ko sem recimo
sama al pa kake ure, si lažje razporedim delo, itak..en človek, ena pisarna, bolj sem produktivna, manj
časa mi gre, čeprav pri enih stvareh mi je pa predvsem od začetka mi je pasala podpora mentorice, ko
nisem še tok poznala učiteljev pa ljudi..pa ne vem, nekih zoprnih situacij, urejanja, tud moja mentorica
je že starejša in tud jo tud drugače dojemajo otroci in starši, kot mene, ko pač mlada zgledam...Tale
pisarnica je tok, da itak svetovalna služba, skoz nekdo not uletava, tud če si hočeš kaj pripravit, pol pa
nekdo..zelo moraš bit pač fleksibilen, ampak jaz se po tej pisarni, ne vem..jaz neko stvar začnem delat,
pol pa me mentorica nekam pošlje pa nadaljujem, zelo sem tok skoz prekinjena, nisem pač gospodar
svojega časa. Šola pa je ful lepa, likovnica naša skrbi, da je lepo, tud okrašena..edin slaba gradnja je pa
je ful vroče not. Meni je fajn, če je toplo, fajn šola, tud veliko igrišče imamo.
Kako bi opisala svoje odnose s svojimi učenci, kako doživljaš svoje učence?
Zelo različno od posameznika, z enimi sem se zelo zelo ujela in mi je prijetno in zelo rada z njimi
delam, z drugimi majčken manj, vsak človek je neka svoja zgodba in pol seveda vpliva, kak dan imam
jaz, kak dan ima ta otrok..drugače na splošno pa..ja, sem pač sprejemajoča oseba, zato.. Moj odnos je
odprt, razumevajoč, vzpodbuden, vzpodbujajoč, tok..
Kaj meniš, kako tvoji učenci doživljajo tebe?
Mene doživljajo pač kot ne..sploh to, ko se poudarja, da sem pripravnica, ne vem, če je to ravno dobr,
ampak zaradi tega me tud dojemajo, ker sem že tok mlada, da me dojemajo pol kot neko študentko,
kar me moti, ker nisem več študentka...ja, pripravništvo, praksa..eni me imajo zelo radi, zelo različno,
no, od posameznika..z enimi razredi sem se tud zelo ujela...Ena punčka iz tretjega razreda, ko je zelo
taka posebna, me ima zelo rada, jaz imam pa njo zelo rada, to je po navadi tok vzajemno, ker sva si po
eni strani podobni in nekak je..bilo meni namenjeno, da njo srečam in z njo delam, ker se tud jaz velik
učim o sebi preko tega, zmeraj dobimo tisto, kar rabimo...tud z njeno mamo se zelo dobro
ujameva..Večinoma pa sem zraven mentorice, ko se s starši pogovarja, tok da nimajo nekega
posebnega odnosa do mene, ker jaz sem v paketu.
Kako uspešno bi ocenila svoje delo?
Tok je vseh vplivov, da zelo težko ocenim, ne vem..to kar delam, kjer imam nekak svojo avtonomijo
za delo, bi ocenila recimo ..7,8..ker pač vidim še velik nekih možnosti za izboljšanja pa tud precej pri
delu z ljudmi in v šolstvu zelo štejejo izkušnje zato pač rabiš čas..včasih mi kaj bolj uspe, včasih manj,
ampak se mi zdi predvsem to pomembno, pač da se trudim, pa da sem res nekak prisotna v tem, kar
delam in sem zainteresirana, to se mi zdi velik vredno...
Kaj pa glede samoizpolnitvenih potreb, a se ti zdi tvoj poklic odraz tvojih spretnosti?
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Ja, zdi se mi, da imam več spretnosti, kot jih lahko tukaj nekak pokažem oziroma razvijam in ravno
zato sva se s fantom tudi pogovarjala , da bi šla v tujino, ker se mi zdi, da me..nekje name čaka tud
nekaj oziroma da bom nekje nekaj našla, kjer bom lahko, kjer bom bolj izpolnjena, no...zato ker, vem
da bi..to je na žalost, ker mladi imamo tok pač slabe možnosti , ker moraš kle pač tud na denar gledat.
Če bi pa ostala v Sloveniji, bi bila na šoli, hočem se še naprej izobraževat in vem, da s starostjo in z
izobraževanji in z leti delovne dobe bom tud nekak bolj cenjena in bolj upoštevana v krogu
sodelavcev, ker to je res..če si mlad, si čist na začetku v šolstvu.
Kateri študij bi izbrala, če bi bila spet stara 18 let?
Vau..tud neki medicinskega bi študirala, fizioterapijo na primer...zaradi tega, ker se mi zdi pametno,
da poznaš svoje telo, pa...to je pa tud kar zahteven študij..socialno pedagogiko bi pa tudi izbrala
ponovno, bi še enkrat študirala...
Katere koristi ukvarjanja s športno rekreacijo občutiš na fizični in psihični ravni?
Sprostitev, potem, da se mi umirijo misli, da sem bolj mirna, da me ne skrbi..prihodnost, da sem bolj
tukaj in zdaj..da me ne glava boli, da so moje misli spočite, da bolj razsodno razmišljam, da nisem
panična..ja, da boljše spim..da se ne redim, da se boljše počutim v svojem telesu...pač cel kup
pozitivnih stvari, ampak ne..če pretiravaš s fizično aktivnostjo, ker meni se je tud to dogajalo v
preteklosti..zato ker, če sem bila preveč psihično obremenjena, sem znala preveč pretiravat s fizično
aktivnostjo in pol to privede do poškodb..to pa tud spet..pač neka zdrava mera oziroma tud si privoščit
v narekovajih, si vzet počitek ..zato ker to tud pač rabi telo...včasih rabiš počitek, včasih ne rabiš
nekega ornk treninga...
Kaj pa kak tvoja osebna izkušnja v zvezi z ukvarjanjem s športom?
Ja, tek mi je bil zelo super..sem..preden..sem..ja, tud, ko sem bila še v prejšnji službi, ampak še v času
študija sem velik tekla, vsak dan..pol sem si pa koleno poškodovala, pol sem se pa začela z jogo
ukvarjat, pa sem se zelo velik z jogo ukvarjala..pa se še vedno, zdaj bi pa rada še več v hribe hodila..pa
rada bi spet laufat začela in upam, da bo moje koleno v redu, ker tek mi je res super..Kaj doživljam, ko
laufam? Tok je super, ko se tok prešvicaš in pol prideš domov in se stuširaš in greš jest..pa tudi to..ta
ritem, ne vem, zrak in drevesa, mir...zmernost pri vsem...
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5.2. Pogovor s psihologinjo zaposleno na nevladni organizaciji
Pozdravljena! Za začetek bi te prosila, če se lahko predstaviš, kaj si po poklicu in tvoje delovne
izkušnje?
Po izobrazbi sem psihologinja, delam pa v nevladni organizaciji za ljudi s težavami v duševnem
zdravju, v dnevnem centru, se pravi, da se ukvarjam bolj s kreativnimi delavnicami, to.. Prej sem pa
delala na društvu za pomoč in samopomoč brezdomcem, tudi v dnevnem centru, tudi kreativne
delavnice pa pomoč okrog birokracije..mislim birokracije za pomoč brezdomcem, pa tudi birokracija v
smislu pisanja razpisov pa te stvari, poročila.
Zanima me tvoja osebna definicija pojma stres na delovnem mestu?
Ja..po moje neko negativno počutje oziroma slabo počutje na delovnem mestu zaradi
preobremenjenosti ali pa odnosov s sodelavci ali pa neprimernega dela ali pa delovnih pogojev..ampak
v bistvu odraz tega počutja fizično in psihično, kakšna nemirnost ali pa zmedenost ali utrujenost.
Kaj pa osebna definicija stresa v vsakdanjem življenju?
Ja..podobne posledica najbrž, psihične pa telesne, pač zaradi stvari, ki se ti pač dogajajo izven
delovnega časa, ne vem..tud odnosi, zarad odnosov al pa življenjske situacije, ne vem..kakšnih
kritičnih momentov, situacij, ne vem...
Kako ti občutiš stres na delovnem mestu?
Ja, hm..predvsem skoz utrujenost, po moje..pa utrujenost pa nekreativnost recimo specifično...pa
kakšna razdražljivost nepotrebna.
Katere delovne naloge pa ti najbolj povzročajo stres?
Ja..po moje še najbolj to, da včasih ne vem točno, kaj naj počnem...se pravi nenaloga oziroma to pa
tud ta komunikacija z ljudmi, če mislim..pač problemi z motivacijo recimo, ker dostikrat se zgodi, da
je treba zelo motivirat pa pol ni uspeha..ja..pa včasih kakšni te medosebni odnosi, no..recimo.
Kako se je tvoj odnos do stresa spreminjal skozi tvojo kariero?
Ja..najprej tko da pač..ko je bil ta stres niti nisem najbolj vedela, kaj v bistvu je, nisem se počutila fajn,
sem bila utrujena, stvari so me razdražile..predvsem se je to odražalo v kakšnih odnosih izven službe,
ne..da pač nisem pravilno reagirala oziroma sem bila po nepotrebnem negativne odzive dajala na
kakšne komunikacije al pa odnose, potem smo se tud v službi čez neke supervizije mal pogovarjal, kje
bi lahko bil vzrok, v bistvu sem pol začela ločit to, kar je vzrok služba, pa kaj je vzrok kakšne druge
osebne stvari izven službe, potem sem se pa naučila nekak s tem..predvsem to, da sem nekak
konstruktivno rešila ta stres, mislim te neke bremenilne situacije..al se pa nisem tok več ukvarjala s
tem stresom oziroma sem pač vedela, kje je vzrok in pol me ni to tok bremenilo, da bi iskala, kaj je
zdaj vzrok, da sem jaz konstantno utrujena al pa konstantno tečna al pa slabe volje..
Kako pa si občutila stres na različnih delovnih mestih?
Zdaj če primerjam to službo pa prejšnjo...ja, recimo v tej službi so uporabniki, meni se zdi,
velik...mislim, je lažje z njimi delat, niso tok kritični kot so bili recimo kaki brezdomci, tudi zato ne,
ker so stalni v stanovanjski hiši, imamo stalnih 16 stanovalcev in približno veš, kak se bo kdo kdaj
obnašal, tud zakaj se tko obnaša medtem, ko v prejšnji službi je bil ful večji pretok uporabnikov in nisi
nikoli točno vedel, v kakšnem stanju bo kdo pršu in kaj pričakovat, je bilo velik več te neke agresije,
prikrite, včasih tud odkrite, se mi zdi...pa verbalna komunikacija, negativna pa to, no...
Kaj bi pa lahko povedala o soočanju z zahtevami dela?
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Ja, fajn mi je, da dobim najprej konretna navodila, kaj je treba narest pa da vem, kakšen je cilj, potem
pa..nikoli nismo v tej službi oziroma redkokdaj imam naloge, da jih čist sama izvajam, ne...tak da se
potem s sodelavci pogovorimo, kak čmo narest, kaj hočmo narest, kaki so cilji..potem skupi si
razdelimo naloge in potem vsak izvede svojo zadevo..če pa pač komu kaj ne gre, pa sodelujemo pa si
mal pomagamo..greš po nasvet al pa kaj pogooglaš al pa..
Ali lahko oceniš svojo obremenjenost na delovnem mestu?
Ja...mislim, po mojem takrat kadar se pogovarjamo, kaj hočmo narest, se že vidi, če bomo stvar lahk
speljal al ne..po navadi se mi zdi, da je problem predvsem v komunikaciji, ker mi kot neka enota
delujemo..se mi zdi, da smo zelo složni in da se bi dalo organizirat stvari, je pa včasih se moraš pač z
nadrejenimi pogovarjat in včasih pride do teh nekih nesporazumov in pol...se stvari ne izpeljjo glih tko
kot bi se lahk oziroma se bolj skomplicirajo, ampak..
Kako pa se soočaš s spremembami na delovnem mestu?
Ja, mislim meni so nekak dobrodošle, če so smiselne..če vidim, da je stvar smiselna potem mi je ok, so
mi super spremembe..če veš, da stvar bolj kot ne delaš z ljudmi, s katerimi si na isti valovni oziroma
da se bo speljalo, ne...če pa veš, da bo zdaj ful ljudi v to vpletenih, pol pa mi je včasih mal zoprno,
ne...ampak saj, če se ne moreš umaknit iz naloge ven, se pač nekak soočiš, ne..narediš.. Zdaj sem se
dovolj seznanila s tem, ker sem se učila za strokovni izpit in se mi je cel nov svet odkril, ker pač..na
psihologiji nekak tud jaz nisem med študijem bila ful aktivna, da bi se nekaj obštudijsko
izobraževala..študij je bil, se vsaj meni zdi, precej ozek...tak da na tem nekem socialnem področju, kjer
zdaj delam, nisem imela nobenih nekih izkušenj niti znanja velik..tak da mi je to bil kar en tak fajn
preizkus..se mi zdijo izobraževanja ful fajn in z veseljem grem na kaj smiselnega, ne...če vidim, da mi
bo koristilo pri službi.
Kako je z nagrajevanjem na delovnem mestu?
So neke pohvale, ne, sam se zdi, da včasih niso najbolj poštene, da je pač odvisno na kakem položaju
si oziroma, kdo te je pripeljal al pa kok si všečen komu, no, takim je pol pohvaljena kakšna stvar..pač
določeni ljudje dobijo pohvalo za vse, določeni pa ne..karkoli naredijo.
Ali meniš, da si se v svoji poklicni karieri soočila s poklicno izgorelostjo?
Ja, mislim, da ja..v prejšnji službi mislim, da se mi je to večkrat zgodilo, da pač..se mi zdi, če je bilo to
to..se mi je pač zdelo, da se mi na momente začelo zdet, da pač nisem sposobna več ničesar, da pač nič
več ne naredim v redu, pa tud ko sem prišla domov, pač ni bilo več nič iz mene...v tem smislu..vse to
se mi tud kle zdaj dogaja, da sem čist zdolgočasena oziroma da pač ne vidim glih smisla v tem, pol pa
pač vzameš par dni dopusta pa se ti spet stvari mal bolj postavijo, ne..
Kako si se pa soočila s to poklicno izgorelostjo, kaj si naredila zato, da si se bolje počutila?
Mogoče to, da sem se o kakih nalogah s kom pogovorila, da me bremenijo al pa da jih ne obvladam,
pa sem dobila kakšna dodatna navodila al informacije pa je bilo pol boljše al pa kakšen dan dopusta,
no, to se mi zdi bistveno, da se umakneš.
Katere so pa tvoje osebne strategije za obvladovanje stresa na delovnem mestu?
Ja..it na pivo službi, ne..čeprav ni najbolj konstruktivno al pa pač to, da se s kakimi sodelavci
pogovarjaš o tem...ne lih da tračaš, ampak da pač razdeluješ neke situacije, pa tud z ljudmi, ki niso
vpleteni v službo je fajn, sam je pa mal naporno za poslušalce, ne...Kakšen šport recimo, v mojem
primeru recimo plezanje, al pa kak izlet, te stvari. Predvsem kino mi je fajn, zelo rada grem v kino pa
na kakšne filmske festivale, pa tud koncerti..ampak zdaj sem glih v neki taki fazi, da pač se mi zdi, da
ne počnem nič od tega, tak da se moram spet mal zaštartat, da sem mogoče v tisti neki fazi izgorelosti,
da pridem iz službe in grem samo spat..pa se je treba mal prisilit, zdaj so se itak stvari začele odvijat,
tak da...
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Kaj pa organizacija v kateri si zaposlena naredi zato, da bi zaposleni občutili manj stresa?
Joj, zdaj, mislim..se pravi, mi mogoče kot neka enota tam med sabo si razbremenimo stvari, če
vidimo, da je kdo preveč obremenjen, se mu kakšna naloga prišpara pa se ga pošlje kaj lažjega delat al
pa mal na oddih, ne..Supervizije so organizirane, sam so organizirane sam za vodje hiš, ne, kar se mi
ne zdi najbolj v redu, tak da mi jih nimamo kot delavci..teh vodij je zdaj pet hiš, za njih se to
organizira, za ostale pa ne.
Pa misliš, da bi organizacija lahko več naredila v tem smislu?
Ja, meni se zdi, da ja, da bi se vsekakor lahko o enih stvareh razglabljalo, da bi pač vsi bili tega
deležni, ker se mi zdi da.. že to se mi pač ne zdi fer, da smo vsi v isti situaciji in potem določeni ljudje
grejo na supervizijo in se o tem pogovarjajo, čeprav jaz ne vem zdaj, kok so te supervizije sploh, kok
hasnejo, no..tko ko se mal pogovarjamo, ne vem, če zdaj..so glih učinkovite, čeprav se mi zdi, da je
itak od vsakega posameznika odvisno, ne..mislim, jaz sem na eni bila sam..pa ne vem, nismo si upali
lih kaj velik, no...govorit, ker tud..kaj pa vem, no..mislim, meni so te intervizije mi velik bolj
pomagajo oziroma pač, da mi med sabo tam v hiši predebatiramo stvari, ki jih imamo..ker tud nekdo,
ki ne dela v hiši tak ne ve za specifiko situacije in potem..mal težko ti svetuje..
Kako pa bi opisala vašo organizacijo kot skupnost?
Ja..men se zdi klele zdaj..sodelovanje organizacije z okoljem je spet odvisno od lokacije hiše, ker mi
smo bolj po vaseh, mi smo v...(ime vasi), kar je od Ljubljane zelo ločeno, mislim tam 25km..ni nekih
povezav in mi večinoma delamo samo s stanovalci. Zdaj smo sicer dobil enga iz Litije, zunanjega
uporabnika in smo vsi zelo presenečeni in zadovoljni, da je pršu k nam, ga je CSD Litija poslal k
nam..ampak spodbujamo pa, recimo hodimo mal k sosedom, kaj pomagat al pa včasih pride župnik za
praznike al pa kakšne dve tri žene, ko imajo kolektiv kmečkih žena pa pridejo kakšno delavnico k nam
narest. Mi načeloma smo zelo...vabimo in nam je fajn, da bi kdo pršu, sam smo pa mal delocirani, ne...
Kaj bi pa lahko povedala o poštenosti na tvojem delovnem mestu?
Ja..men se zdi itak bistvena, se mi zdi, da včasih ni pri nas glih ravnotežja, da bi se..res čist objektivno
gledalo, kdo je zaslužen za kaj pa pohvaljen, da bi mogul bit pohvaljen za kaj...ampak spet odvisno,
saj pravim, jaz ne poznam tok, kaj se dogaja po drugih hišah pa kaj se dogaja v vodstvu, v pisarni..vem
pač kak pri nas v hiši je pa..smo zelo nekak se mi zdi, da funkcioniramo.
Kaj bi pa lahko povedala o vrednotah, ki se nanašajo na delo v vaši organizaciji?
Ja, men se to zdi skoraj bistveno, ne..pri našem socialnem delu, sploh zato, ker delamo z ljudmi, ki so
v življenju bili že marsikdaj postavljeni na drug, tretji tir oziroma se jih ni pošteno tretiralo in se jih je
zanemarjalo al pa neupoštevalo...tak da se mi zdi bistveno, da ti daš človeku...ne vem..občutek
vrednosti, občutek spoštovanja, da ima možnost, da izrazi svojo željo in da pol to upoštevaš, da v
bistvu čim bolj kreiraš življenje z njim skupaj oziroma mu pomagaš pri kreaciji njegovega življenja
skupi z njim, ne..ne pa da mu ti diktiraš, kaj naj počne in kaj je dobro za njega in kaj si dejansko želi.
Se pa to tud odraža, zdaj če se mi kot sodelavci ne bi na nekih osnovnih vrednotah najdli, potem bi tud
najbrž različno delali, delamo pa z istimi ljudmi, tak da...
Kakšni so medosebni odnosi v organizaciji?
Ja, imamo dost tak strokoven odnos pa tud recimo za sprostitev al pa kaj vem..se včasih pogovarjamo
o privat zadevah in občasno se tud družimo, ja...mislim, z enimi bolj, z drugimi manj, tud odvisno od
tega, kje kdo stanuje pa kakšni so interesi. Odnosi so poslovno – prijateljski.
Kako občutiš nadzor na delovnem mestu?
Nadzor mogoče edino skoz to, da se potem pogleda, ali je bila stvar narejena al ne..zdaj nekega hudega
nadzora pri nas v hiši nimam občutka..da je, zato ker imam pač te specifične naloge s katerimi se
nekak v dnevnem centru nimam nekoga nad sabo, da bi mene kontroliral, kaj jaz zdaj počnem pa kaj
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ne..ampak potem edino čez izdelke..da recimo se kdaj vprašaš ali že to, da pošiljam..jaz ko imam
konkretno delavnico v dnevnem centru, potem to pofotografiram in potem to pošljem na upravo,
recimo..al pa s tega potem, da se vidi, kaj smo naredili, kok smo delali, kok ljudi je bilo na delavnici..
Kako pa je z jasnostjo vlog na delovnem mestu?
Ja, pri nas..saj pravim, ko imamo mi določeno nalogo za speljat, se razdelijo vloge točno, kaj mora
kdo kdaj naredit in se na koncu tud recimo, zdaj čist konkretno, organizacija piknika, zdaj smo imeli
društven piknik...smo se zmenil, kaj bo kdo naredil, kaj bo kdo pripravil, pol naslednji dan smo pač se
pogovorili , kaj je bilo fajn, kje je bilo mogoče mal slabše..so jasno ločene naloge, imamo pa tud v
stanovanjski skupini dejansko ljudi, ki delajo v stanovanjski skupini, ljudi, ki delajo v dnevnem centru,
že kle se zelo ločimo..tak da recimo jaz, ki delam v dnevnem centru, se ne ukvarjam s stvarmi, ki so v
hiši, ne..in obratno.
Delaš kdaj tudi doma ali imaš popolnoma ločen čas delo/dom?
Ja, se trudim čim bolj ločit, zelo redko, da kaj delam doma...delam recimo edino to, da pač včasih
fotografiram kakšne zadeve in potem, če se mudi s kakimi fotografijami jih mogoče popoldne doma
obdelam, edino to..drugač pa če ne, razen če imamo kakšne kampe al ko gremo v kolonijo na morje al
pa kaj takega pač..sedem dni, 24 ur, ne..takrat pa ni drugih.
Kaj bi pa lahko povedala o pritiskih organizacije, ali imaš vpliv na postavljanje cilje, ali tvoje
zamisli kaj štejejo?
Ja, odvisno od zadeve, ne..recimo, kar se tiče same organizacije, delo v društvu niti ne oziroma
programa društva ne..recimo imam pa dost proste roke glede tega, kaj bomo recimo v dnevnem centru
počeli, katere delavnice bomo delal, kaj si želimo delat..pa recimo jaz imam prek ta video pa foto zapis
dogodkov v društvu, tak da tam pač tega noben ne počne, tam imam jaz čist proste roke, kaj delamo,
kdaj delamo..moram beležit dogodke, ampak kak bom pa to naredila pa kdaj bom pa to naredila pa si
pač sama zorganiziram.
Kaj pa možnosti za napredovanje?
Ja to pa..kaj pa vem, no..mislim, da..sicer jaz nimam nekih ambicij hudih, ne..ampak zdaj recimo s tem
strokovnim izpitom se ni stvar bistveno spremenila oziroma sem še zmeraj na istem položaju in tud ne
vem, kam naprej bi lahko šla, edino še mogoče vodja hiše..kar pa ne vem če..imam glih neko ambicijo,
da bi to delala.
Kaj bi lahko povedala o svojem delovnem okolju v fizičnem pomenu?
Ja, jaz delam na vasi in mi je to fajn, ker grem ven iz mesta, ker smo na kmetiji imamo tam v bistvu
zelo velik opcij, da si zunaj, obdelujemo vrt recimo..imamo športne aktivnosti zunaj hiše in mi je
super, da pač ne rabim bit non-stop noter pa za računalnikom..edino kar me je zdaj mal..me moti..da se
moram vozit vsak dan pol ure tja pa pol ure nazaj..to mi je bilo recimo v mestu v prejšnji službi
bistveno boljše, ker sem prišla s kolesom in sem prišparala na času, pa zaradi tega sem bila mal bolj
aktivna, ker sem vsak dan s kolesom vozila, tuki je pač treba it v avto..ampak je pa fajn, da je na vasi,
je pa velik boljše, no.. Hiša je zelo prostorna, sicer se jaz tam ne zadržujem velik, dnevni center je pa
tud ogromen, tak da..imamo dovolj placa za vse, je v redu, no..ogrevanje še moramo zrihtat, pol bo pa
super..
Kako bi opisala svoje odnose z uporabniki, kako jih doživljaš?
Ja, mislim, da imam tud dost sproščen odnos, tud to..večina naših zaposlenih se z njimi vika, jaz nekak
ne..pač sem vprašala, če se lahk tikamo..in se tikamo, se mi nekak zdi, da je potem boljši odnos
oziroma, da nima nekega občutka uporabnik, da sem jaz nekje nad njim, ampak da smo nekak
enakovredni, ampak je pa tista meja, da pač še zmeraj sem jaz tam v službi in da se pač ta odnos
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zaposleni-uporabnik še zmeraj nekak ohrani, da ne gre to predaleč..to je bilo v prejšnji službi bolj
kritično kot kle, je mal bolj ločeno, itak si sam postaviš v tistem prvem mesecu.
Kaj meniš, kako tvoji uporabniki doživljajo tebe?
Ne vem..pa meni se zdi, da imamo kar no sproščen odnos, pa tud mogoče je zdaj odvisno od tega..če si
ti nekdo, ki jim ureja birokracijo pa recimo od njih zahteva neke stvari, ki so čist..ne vem, osnovno
recimo osebno higieno, pa da pospravljajo po hiši, pa da si zrihtajo zdravnika pa to..je to mogoče to
nekdo, ki bolj teži, ne, čeprav teži v njihovo dobro..mi imamo recimo bolj sproščen odnos že zaradi
osnove mojega dela, ker smo zmeraj al na kreativnih delavnicah al na športu..tko da mogoče nekak
manj zatežen odnos al pa kaj jaz vem..manj uraden mogoče, no..
Kaj meniš o lastni uspešnosti dela?
Glede na izdelke pa glede na udeležbo, se mi zdi, da je kar uspešno, je pa včasih problem z
motivacijo..zdaj jaz tud nisem tak zelo vztrajen človek, tak da če mi kdo reče dvakrat, da se mu ne da,
pol jaz rečem..ok, pol se ti pa ne da, ne..ker se mi tud tak zdi, da stanovanjska skupina, tam ljudje
dejansko živijo in se navajajo na neko samostojno življenje in je to še zmeraj tko kot da ti nekomu
prideš na dom..in če se pač človeku ne da, se mu ne da..zdaj za vsako silo nekaj delat..pač počakam na
boljši moment pol pridem še enkrat, ne..
Kaj pa tvoje samoizpolnitvene potrebe, se ti zdi, da si izbrala dober poklic, dober študij?
Ja, men se zdi to neka taka dobra kombinacija tega kar jaz rada počnem..recimo fotografija in video,
da jaz lahk to zelo vključim tam noter v službi..in se s tem ukvarjam, pa glede na to, da sem študirala
psihologijo, kar se mi je zdelo precej ponesrečeno izbran študij, se mi zdi to ok nekak, kak zdaj stvari
funkcionirajo, ne...da ni strogo psihološko, ampak da lahk kombiniram bolj socialno plus kreativnost,
ki jo lahk vključim.. Če bi še enkrat izbirala študij, bi izbrala kaj bolj kreativnega, kako oblikovanje al
pa video/fotografijo, nekaj v tem smislu, čeprav vem, da nekak spet odvisno od karakterja, zdaj jaz
nisem tak človek, da bi se zelo znala prodajat, tak da mogoče bi bilo tisto še slabše..
Katere koristi ukvarjanja s športno rekreacijo bi lahko opisala na fizični in psihični ravni?
Ja...psihično se mi zdi sigurno fajn za sprostitev oziroma da spremeniš okolje..če živiš v Ljubljani je
zelo fajn, da greš vsake tolko časa mal ven, da greš v naravo..potem spremeniš krog ljudi..imam dost
razgibano delovno mesto, tak da se že tam dost rekreiram pa to, ampak še zmeraj pa..recimo plezanje
je zelo specifičen šport, tak da mi omogoči pol še neke druge veščine, se urim, tud za kondicijo je fajn,
ker prideš do plezališča, že moraš mal hodit pa potem, da se mal prepotiš pa to..sigurno je koristno, da
se mal predihaš pa našportaš.
Kaj pa socialna podpora s strani družine, prijateljev, kako ti pomaga pri stresu?
Ja, da me poslušajo, ne, strpno..dajo kak nasvet tu pa tam al pa predvsem to, da pač povejo, da ene
stvari niso tok pomembne al pa da se z enimi stvarmi ni potrebno tok ukvarjat pa včasih s temi
vabili..glih s sestro ko hodiva plezat, da me večkrat prisili, da grem kam, pa da me povleče s ssabo, da
greva plezat..al pa da grem domov na obisk večkrat..da mal pozabiš, ker če si v Ljubljani skoz pa v
istem okolju lahk tud o tem skoz razmišljaš..
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5.3. Pogovor s specialno pedagoginjo zaposleno v mobilni svetovalni službi
Pozdravljeni! Za začetek bi vas lepo prosila, če se lahko predstavite, poveste kateri je vaš poklic
in delovno mesto pa delovne izkušnje.
Po poklicu sem specialna pedagoginja, delam pa kot specialni pedagog, učitelj individualne dodatne
strokovne pomoči. Imam kar precej pestre delovne izkušnje, več kot 25 let delovne dobe imam. A vas
zanima kaj vse sem delala? Po študiju sem se zaposlila v osnovni šoli s prilagojenim programom v
popoldanskem varstvu, potem sem bila vodja varstveno-delovenega centra 5 let, potem pa po selitvi v
Ljubljano sem bila 10 mesecev v razvojnem oddelku v vrtcu kot specialni pedagog, potem sem mislim
da 7 let učila na osnovni šoli s prilagojenim programom od prvega do četrtega razreda nižje stopnje,
zdaj sem pa v mobilni službi, to pomeni da delam individualno z otroki z učnimi težavami na redni
šoli.
Zanima me vaša osebna definicija pojma stres na delovnem mestu.
Pa to je verjetno občutek, da nisi kos situaciji oziroma da te stvari prehitevajo, da se zaradi tega tud
slabo počutiš, da ne zmoreš, da zbolevaš, da si nezadovoljen recimo.
Kako pa bi opisali stres v zasebnem življenju?
Tud podobno a ne, sam da so vzroki drugje, v kaj jaz vem..bolj mogoče v osebnem življenju, pa ne..na
obeh straneh lahko deluje mislim ta osebni kontakt, osebni..ne vem, kako bi temu
rekla..nerazumevanje, tudi v službi lahko to vpliva a ne..odnosi s sodelavci. Doma pa pač z
družinskimi člani.
Kako vi občutite stres na svojem delovnem mestu?
Ne vem...ne vem, mislim..najbolj ga občutim tko kopridem domov, po moje, ne vem...ta izčrpanost na
primer al pa ne vem na kakšen način...po moje v službi a ne, ko sem z otroki niti se ne zavedam
tega..stresa, pač..je to ena taka rutina, urnik je, delat je treba, otroke je treba it iskat in potem, ko prideš
domov pa začutiš, da te glava boli, da si utrujen, bolj posledice..
Katere delovne naloge vam povzročajo stres na delovnem mestu?
Ah..največ stresa po moje mi povzročajo kakšni starši, se pravi al pa tudi kakšni učitelji s katerimi
nimamo enakih pogledov na delo oziroma na cilje, ki jih moramo doseč z otroki. To je najbolj, samo
delo z otroki pa mi ne povzroča stresa.
Kako se je vaš odnos do stresa spreminjal skozi poklicno kariero?
Ja, pač z izkušnjami nekatere stvar lažje obvladaš in je bolj..lažje premagaš, se pa pojavi, kaj jaz vem,
če ne druzga faktor emšo in je to..po moje se izravna, čeprav jaz mislim, da na začetku kot začetnica
sem bila bolj izpostavljena stresu kot zdaj, ker nisem imela izkušenj in na fakulteti teh znanj nisem
pridobila, no in potem sam nekako tavaš..se spomnim na začetku je bilo kar precej, kar precej stresno.
Če pa primerjate otroke zdaj in na začetku kariere – so vidne kakšne razlike?
So razlike, ampak pri meni..jaz sem prešla iz dela s skupino, ki je specifično delo, na delo
individualno, s posameznim otrokom, tako da tudi, če so se otroci spremenili, je pač delo lažje a
ne..samo delo z otrokom, ne..ker ni takih interakcij, tega ni, to odpade..ne vem, kako bi to ocenila..a so
se spremenili ali ne, se je pa precej spremenilo delo s starši, to pa precej, zato ker z novim zakonom o
usmerjanju in tudi pač na sploh s situacijo v izobraževanju so starši dobili velik pravic, ki jih prej
mogoče niso imeli al pa se jih niso zavedali in potem zdaj, je več takih staršev, ki se tudi vtikajo v
strokovne zadeve, z namenom zaščitit svojega otroka, ampak večinoma jim to ne koristi..otrokom, a

87

ne..take stvari, starši so bolj naporni, za otroke pa ne vem..verjetno tud povezano s tem, da če jih starši
ščitijo, potem tudi otroci so bolj nevodljivi, recia temu.
Kaj bi pa lahko povedali o soočanju z zahtevami dela?
Ja, to je treba, zato ker imamo roke postavljene, tako da to je treba izvajat sproti..najbrž če ne bi bilo
rokov, potem najbrž jih tudi ne bi, ampak če moraš nekaj naredit, potem moraš naredit...ni težko, tko
da ne..jaz kar sproti delam, moram rečt da sem kar dosledna pri tem, da sama sebe tudi za priprave,
čeprav imam delovne izkušnje..si ne predstavljam, da se ne bi pripravila preden pridem v šolo.
Ali lahko ocenite svojo obremenjenost na delovnem mestu?
Delovne naloge so obvladljive popolnoma, ne počutim se izčrpano al da ne bi obvladala, ne..
Kaj bi pa lahko povedali o soočanju s spremembami na delovnem mestu v smislu novih pravil,
predpisov?
Ja, pač, stvari se spreminjajo v družbi, to je čist normalno in treba sledit tem stvarem, no, treba se je
izobraževat, treba se je samoizobraževat, tako da jaz mislim, da se je treba prilagajat tem razmeram, ki
se spreminjajo, s tem nimam težav..mogoče na začetku preden recimo če gre za spremembe v zakonih
a ne, vsake tok časa pridejo kakše spremembe a ne..neki časa traja, da si mal to ozavestiš in da si
pozoren tko, ampak..ni pa do nekih drastičnih sprememb prišlo, če bi pa zdaj čist nov zakon sprejemali
verjetno bi pa bile kakšne težave, bi se pa lovili..tko da nimam težav s tem.
Kako je s stopnjo nadzora, ki ga občutite na delovnem mestu?
Nadrejenih mislite? Jaz imam tako specifično situacijo, da moj neposredni nadrejeni ni neposredno
blizu, tako da ne občutim te stopnje nadzora, moram reči celo da ljudje zaupajo v to, kar jaz delam, tko
da ne čutim nekega nadzora s strani učiteljev, s strani ravnateljev na šolah, ne..
Kako pa je z nagrajevanjem na delovnem mestu, kakšen sistem priznanj?
Jah, ne vem...mislim takih denarnih nagrad v šoli ni, v šolstvu in zdaj verjetno se tudi ustavljajo druga
nagrajevanja, recimo napredovanje...moram pa reči da naši ustanovi pač cenijo to delo, ki ga
opravljamo, tko da dobivamo ene dodatke, ni pa nagrajevano po uspešnosti, ker tega nihče ne meri al
pa ne more izmerit, pač dobimo vsi enako.
Ali menite, da ste se kdaj tekom svoje kariere soočili s poklicno izgorelostjo?
Ne..ne vem, če bi lahko rekla, da je bila izgorelost, ne..kot izgorelost, bolj tko kot nezadovoljstvo s
tem, da ne priznavajo strokovnosti na primer, pač..na začetku v prvi službi sem imela tak primer, da
sem se počutila, da ne upoštevajo moje strokovnosti, tko da sem potem šla stran.
Katere so vaše osebne strategije za zmanjševanje škodljivih vplivov stresnih obremenitev na
delovnem mestu?
Ja prva strategija je zagotovo, da se pripravim na svoje delo, da predvidim možne zaplete, ki se lahko
pojavijo in si pripravim kakšne rezervne strategije, variante dela..druga bi bila pa ta, da pač v
privatnem življenju si poiščem načine sproščanja, to pa je v glavnem šport..več športov mi je pri srcu,
zdaj glede na okoliščine, glede na družbo, glede na tko..tek, hoja v hribe, smučanje, tek na smučeh,
kolesarjenje..to so bolj taki športi, individualni, bre žoge po možnosti..enkrat na teden hodim tud v
telovadnico, no..na badminton...take pri katerih lahko se fizično sprostim in lahko medtem mislim na
kakšne druge stvari ali pa mislim tudi na tiste recimo, tud na službo, glede na to kako mi ustreza in da
se družim pri tem. Tudi socialna podpora je zelo pomembna. Če vas zanima, sem pozabila še na
plezanje..Krog prijateljev, pa tudi konec koncev znancev in tko..družabnikov pri teh dejavnostih,
potem pa še glasba, knjiga, take stvari.
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Kaj pa naredi organizacija v kateri ste zaposleni zato, da bi zmanjšala stresne obremenitve
svojih zaposlenih?
Sistemsko ne vem, če kaj naredi, da bi..kaj jaz vem..ne, ne vem, ampak jaz čutim veliko podporo pri
vodji mobilne službe in tudi pri ravnatelju a ne..vedno si vzameta čas za..pogovarjajo se recimo.
Menite, da bi organizacija lahko naredila kaj več, mogoče v smislu supervizij?
Ja, no, zdaj sem pozabila povedat, ja..naša organizacija je kar v redu, kar se tega tiče, no..ker se
zavedajo teh stvari, saj imamo možnost, no..mislim, da zdaj ne, letos zaradi programa varčevanja,
ampak sicer pa smo imeli supervizijo, smo imeli..potem mislim, da nam dajo tud možnost telovadnice,
a ne..da lahko zaposleni se rekreiramo, potem nekaj časa smo imeli organizirano eno planinsko
skupino, to..ampak to zdaj že dolg ni bilo nč..potem imamo en pevski zborček, ampak..teh planinci in
ta pevski zborček, to ni organizacija..to pač sami zaposleni se organiziramo na ta način, oni nam dajo
samo prostor.
Kako bi opisali organizacijo v kateri ste zaposleni kot skupnost v smislu odzivnosti organizacije
na zaposlene in okolje?
Ne vem, če sem prav dobro razumela to vprašanje...pač moja organizacija se trudi bit povezana z
okoljem oziroma tudi z ..motivirana je za to, da okolje se vključi, recimo z našimi otroki in tko dalje
tudi organizirajo razne akcije, na primer Festival igraj se z mano je zdaj tko, v smislu povezovanja z
okoljem..
Mogoče če bi lahko opisali svoj čustveni odnos do organizacije?
jaz sem zelo navezana na svojo delovno organizacijo, ker vidim tukaj zelo velike prednosti, da sem
tukaj, a ne.glede na to, da bi lahko bila zaposlena tudi na šoli, redni šoli, kamor me tudi vabijo, ampak
vsa stroka je zbrana tukaj na kupu, s kolegicami lahko izmenjujemo vsa strokovna vprašanja,
organizacija nas podpira v v vsem našem delu stoji za nami in nam pomaga, tko strokovno kot tud
tehnično, lahko bi rekli in...jaz sem zelo navezana na svojo organizacijo oziroma na svoje delovno
mesto al kaj je to.
Kaj bi pa lahko povedali o poštenosti na delovnem mestu, v smislu poštenosti in spoštovanja med
zaposlenimi?
To je tud lahko večplastno, jaz čutim, da na moji organizaciji, da me spoštujejo, da me podpirajo, tudi
na istem nivoju iste mobilne specialne pedagoginje se podpiramo, se dobro razumemo, si pomagamo,
potem je pa tukaj nivo še na šoli na kateri sem..ki pa ni moja organizacija, na kateri samo
gostujem..tukaj pa pač tko no..na nekaterih šolah se super počutim in vem, da sem koristna, ker mi
dajejo tud povratne informacije in so zadovoljni z mano, me spoštujejo, spoštujejo moje mnenje, moje
nasvete...na kakšni drugi šoli je pa tega manj, no..ampak da bi pa rekla, da zdaj pa me ne spoštujejo, to
pa ne nikjer...je pa res, da...so nekateri ravnatelji tko no...nedojemljivi za strokovno mnenje,
no..recimo in niso pripravljeni it v kakšne organizacijske spremembe, ki bi povzročile malo več dela,
to absolutno ne dajo..eni pa absolutno to upoštevajo kot prednost.
Bi pa povedala, da je večina takih, da imate vpliv na zastavljanje ciljev?
Večina je takih, ki upoštevajo, se najdejo pa izjeme, ki so pač avtokratski ravnatelji.
Kaj bi pa lahko povedala o vrednostah, o vaših osebnih vrednotah in na ravni organizacije?
Ja...pr men absolutno prevladuje, ne vem..poštenost, delovnost, spoštovanje, odnos, ne...na delovnih
organizacijah pa pač..če se na svojo omejim..absolutno je..zelo pozitivno lahko gledam na njihove
vrednote, recimo, imajo podobne, podobne vrednote imamo, podobne poglede...na nekaterih, na
kakšni šoli pa se ne bi mogla s tem strinjati, je tud bolj pomembno, kaj na papirju piše, čeprav je
skregano z logiko, a ne..in tukaj na prvem mestu pač, birokracija.
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Kakšni so pa medosebni odnosi s sodelavci, se družite tudi zunaj delovnega časa?
Ja, jaz imam tako široko službo, da tko je..s sodelavkami v mobilni službi se absolutno družimo tudi v
prostem času in seveda se pogovarjamo tudi o privatnih stvareh, v šolah pa imam tudi z učitelji zelo
pristne odnose in tudi se družimo po šoli, ne bom rekla da v prostem času, ampak pač po zaključenih
šolskih obveznostih gremo velikokrat in tudi domače teme so seveda na sporedu.
Kako pa je z jasnostjo vlog na delovnem mestu?
Jaz ne vem, mislim da so jasne, ja...da pač..jaz mislim, da vsak ve, kaj..vsaj nisem imela takega
problema, da ne vem..nekdo ne bi vedel, kaj je njegova vloga, sem pa slišala od kolegic v mobilni
službi, da ja..se dogaja, ja...kdaj pride do kakšnih težav s tem povezanih, ampak ne vem..jaz spoštujem
nadrejene in če direktor tako reče, kljub temu da smo šli čez vse opcije pač katere so..tko mora bit.
Kaj pa glede povratnih informacij o vašem delu?
Ja, mislite s strani delovne organizacije? Ja, imamo en sistem v našem zavodu, imamo sistem
ocenjevanja uspešnosti, to ravnatelj vsako leto zapiše in moram rečt, da je zelo velikodušen, da zelo
lepe ocene nam daje, no..jaz vem zase, za druge ne vem...kaj pa se tiče tko neuradno, pa pač tko kokr
imaš občutek oziroma včasih te kdo pohvali od...ti dajo priznanje, ti povejo, ne..ampak večinoma pa se
o tem ne govori, ne..je to pač samoumevno, vsak opravlja svoje delo..
Kaj bi pa lahko povedali o svojem delovnem okolju v fizičnem pomenu?
Prostor je gotovo pomemben dejavnik glede na počutje, a ne...če je dovolj svetel in primerno ogrevan,
potem je to že super. Pač jaz se selim iz šole na šolo, uporabljam več prostorov in večinoma sem
zadovoljna, bi pa se seveda lahko izboljšalo a ne in..če bi bil prostor recimo namenjen samo temu, kar
delam, potem bi se ga dalo verjetno tud boljš opremit, ampak jaz razumem, da so v teh prostorih tudi
druge dejavnosti, zato pač se je treba prilagodit a ne..in si ga ne moreš tko naredit kot bi pričakoval, da
..da bi se popolnoma domače počutil...sicer pa mora bit svetel, če je svetloba in toplota, potem je že v
redu..
Kaj pa vaše samoizpolnitvene potrebe, a se vam zdi, da je vaše delo dokaz vaših spretnosti, če bi
še enkrat izbirali študij, bi še enkrat izbrali isti poklic?
Ja, ja, to sigurno...si sploh ne predstavljam, kaj bi drugega lahko delala...to 100% isto, jaz mislim, da
je to edino kar znam delat...da znam delat z otroki, da jih znam motivirat, da znam prepričat, da jih
znam naučit, da znam uporabljat prave metode in tudi konc koncev s starši in z učitelji...mislim, da
sem na pravem delovnem mestu, no...
Vprašanje glede uspešnosti dela, predivdevam, da menite, da ste uspešni?
Ja, menim da sem uspešna, čeprav vedno so kakšni trenutki, ko dvomiš in ko si na tleh in ko ne veš
več, kako naprej in ko se spopadaš z raznimi dilemami, ampak se mi zdi, da je to normalno in...vidim
pa, mislim, to povratno informacijo od otrok in staršev pa dobim, tko da se počutim uspešna.
Kako pa doživljate svoje učence, kako bi opisali svoj odnos do njih?
Ja, so zelo različni, tudi po starosti, od drugega do sedmega razreda letos trenutno, drugače pa pač
pokrivaš celo devetletko...po spolu, po značilnostih, po sposobnostih, po težavah, tako da z vsakim
otrokom je odnos mal drugačen..glede na to pač, kaj potrebuje in kako se tudi on odziva recimo
name...z nekaterimi otroki sem dlje časa, že pet let mogoče, z nekaterimi sem pač šele letos in to so
potem drugačni..do vsazga otroka mal drugač čutiš, mal drugač pristopiš, mal drugač
komuniciraš..ampak nimam nobenih težav, da se ne bi razumeli z otroki..otroci dobro sodelujejo
vsi..sem pa imela pa en primer, zelo dolgo let nazaj, ko en otrok ni želel it na dodatno strokovno
pomoč, se pravi ni želel, da bi mu pomagala in tist pa ni fini občutek, tist je pa zelo tko no..počutiš se
neuspešnega a ne...ampak to je pač bil eden, zdaj trenutno pa se zelo dobro zastopim z vsemi otroki.
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Kaj pa menite, kako otroci doživljajo vas?
Tudi rrazlično, tudi različno, nekateri na glas recimo tudi povejo, da si drugo leto ne želijo več
pomoči, da ne potrebujejo, ampak...tega jaz nikoli ne jemljem osebno, take stvari se mi zdijo pač čist
normalne, pogovorim se z troki, nekateri otroki so pa tudi zelo navezani, je pa tudi v drugo smer..pa
potem že mal razmišljaš, če bi moral to kako spremenit, ker se potem težave pojavijo, ker bi ves čas
bil v individualni situaciji, kar pa je neuresničljivo, tko da otroka je treba na realna tla postavit in mu
pomagat, da se v skupini dobro počuti in da v skupini sodeluje.
Katere koristi ukvarjanja s športno rekreacijo bi lahko navedli, na fizični in psihični ravni?
Ja, ogromno je koristi..od tega, da..če gremo na fizično raven, da imaš kondicijo, da imaš dovolj moči,
da imaš, pač da si zdrav konc koncev, to pripomore..razen če ne tečeš po vetru in dežju, a ne...se pravi,
zaradi fizičnih boljš prenašaš raznorazne strese in obremenitve, tudi v službi...psihični pa enako, da se
sprostiš, da se odklopiš, da si...potem lažje prenašaš tudi s te strani, ne vem...jaz vidim same pozitivne,
no..
Kaj pa kakšna osebna izkušnja v zvezi z ukvarjanjem s športom?
Meni veliko pomeni dolgo spati, kar je pa tudi..se moraš spočit. To je recimo, greš v hribe in se tam
pač pozabiš..ena stvar je, da pozabiš na svoje vsakodnevne težave in se tam preko drugih naporov, a
ne, predihaš, si nabereš kisika in tko, lahko pa medtem časom, ko lezeš gor na kakšnega dvatisočaka
dodobra razdelaš kakšno strategijo, ki jo boš uporabil naslednji dan al pa se domisliš kakšne ideje,
tko..velik je, pri vsakem športu...vsak šport ti da nekaj tud za službo.
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5.4. Pogovor s socialno delavko zaposleno v zdravstvenem domu
Pozdravljena! Za začetek bi te prosila, če lahko opišeš svoje delovne izkušnje in trenutno
delovno mesto ter poklic.
Torej jaz sem socialna delavka, delala se že v duševnem zdravju, bila sem vodja stanovanjske skupine
v organizacija, dobila sem ful izkušenj v psihiatriji, zdaj pa delam čisto eno drugo specifiko dela , v
zdravstvenem domu sem zaposlena in delam z družinami, ki imajo otroke s posebnimi potrebami al pa
otroke z učnimi težavami in kontaktiram v vrtci, z različnimi institucijami, tko...
Zanima me tvoja osebna definicija pojma stres na delovnem mestu.
Stres v službi je..ja različne stresne situacije doživljamo..stresna situacija je dejansko..različne stresne
situacije lahko doživljamo, jaz če povem po sebi je recimo pri meni je stresna situacija največ to, da ko
doživim izgorelost, ko se mi neki zgodi, ko ne morem več kontrolirat, ko sem zelo utrujena, skratka ko
ne zmorem več.
Kako bi pa opisala stres na sploh, v zasebnem življenju?
Stres v..zanimivo vprašanje. V osebnem življenju pa recimo..ko ne zmorem več tistega, kar bi si
želela, ko se počutim depresivno, čustveno indiferentna recimo, zame je to stres...ko ne zmorem več
socialnih stikov z ljudmi, tudi to vpliva na to.
Kako občutiš stres na trenutnem delovnem mestu?
Stres na delovnem mestu je pa bolj..občutim kot izgorelost..zanimivo, ko ne ločim razlike...zame je
stres izgorelost že, no..ko ne zmorem več kontrolirati svojih čustev nekak tko.
Katere delovne naloge pa ti povzročajo stres?
To je pa zanimivo, recimo če me pokliče kakšna stranka in pričakuje od mene nepričakovano, recimo
povem konkretno situacijo, ko misli da sem jaz financ minister na svojem delovnem področju, mislim
v svojem delu..zahteva od mene finančno podporo in mu jaz moram razložit, da pravzaprav sem jaz
zato, da pomagam družini, da vzpostavljam stike z drugimi organizacijami, ne delam pa preko javnih
pooblastil. Skratka, ko se nekdo nekontrolirano dere name, zato ker si želi prit do enga cilja, ko
pravzaprav jaz tega ne morem dat, to je zame najhujše, no..ena taka osebna interakcija.
Kako se je spreminjal tvoj odnos do stresa tekom poklicne kariere?
Na začetku sem ga mogoče dosti bolj doživljala, zaradi tega ker se nisem vedla soočat s stresom,
recimo nisem imela kakšnih sprostitvenih tehnik, nisem se takrat ukvarjala še tok z meditacijo, recimo
zdaj tudi znam, recimo trikrat zadiham in mi je lažje, medtem ko takrat, ko so bile tud nove delovne
izkušnje sem pravzaprav..si nisem dovolila delat napak in če je bila kakšna napaka sem doživljala
stresne situacije, se nisem počutila fajn, zdaj pa znam to kompenizirat – tek, športne dejavnosti,
meditacija, to..al pa mogoče samo pogovor z mojim partnerjem. Zdaj je pa tud druga specifika dela, v
duševnem zdravju je bi bil ta problem, zaradi tega ker sem imela lahko tud kakšne primere
suicidalnosti in takrat je bilo recimo zelo stresno, ko sem se ukvarjala oziroma sem sodelovala z
ljudmi, ki so imeli težave v duševnem zdravju, recimo shizofrenija, mogoče te specifike tud nisem
razumela in je bilo težje, zdaj pa mogoče tud mi je lažje, ker pravzaprav te zadeve ne nosim domov in
pravzaprav znam zaključit službo in pol osebno privat življenje, mi pa manjka glede na te stresne
situacije supervizija in je tle nimamo, tko da sem zdaj v tem koraku, da jo bomo ustanovili, da si jo tud
mi zaslužimo, ne pa samo psihologi.
Kaj bi lahko povedala o soočanju z zahtevami dela, ali meniš da so delovne naloge obvladljive?
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Delovne naloge pravočasno ja..mislim delovne naloge kar v redu se mi zdi, uspešno jih naredim v
določenem času, ki se od mene pričakuje, ampak men se zdi, da e pri meni največja povratna
informacija ta, da vidim rezultate od družin, otrok, ko vidim, da pravzaprav družina nekako je
zaživela, da ji pomagam skupaj z njo ustvariti eno delovno okolje in to mi je največji se mi tko zdi
feedback glede tega.
Ali lahko oceniš svojo obremenjenost na delovnem mestu?
Ja, zanimivo vprašanje, to sem mislila se navezati na vprašanje od prej, skratka meni se zdi, da me
včasih bolj obremenjujejo odnosi v službi kot pa delo z družinami, vzpostavljanje stikov vrtcom,
CSDjem. Ker smo tu en ženski kolektiv in pogrešam moškega..in pol se ustvari en kup takih ženskih
interakcij in to zna bit zelo moteče...tako da v bistvu te zadeve me še mogoče včasih najbolj
obremenjujejo, ko vzpostavim en odnos z družino, z otroci, pol pa še včasih poslušam od kolegice,
sodelavke, ki je na drugem nivoju še kakšne probleme in sem pol obremenjena še s tem, se mi zdi da
mi to ni v redu.
Kaj bi pa lahko povedala o soočanju s spremembami na delovnem mestu, novi zakoni, predpisi,
nova strokovna znanja?
To mi povzroča,..to mi bolj povzroča stres, zato ker so novi zakoni in sistemsko so stvari zelo
neurejene, zdaj ko pride recimo nov zakon sploh na CSDju preko kakšnih javnih pooblastil, smo
pravzaprav premalo obveščeni in premalo pripravljeni za te delovne naloge, in se pol težko tud
medsebojno nekak usklajujemo, dezinformacij je ogromno, se mi zdi, da mreže med nami ni in
pravzaprav tle vidim bolj pomanjkljivost kot prednost na mojem delovnem področju, ker kakšna
izpopolnjevanja, izobraževanja, tle mi nimamo možnosti in tud nekih napredovanj ne, tako da
pravzaprav tle vidim bolj slabo kot pozitivno.
Kako pa je s stopnjo nadzora, ki ga občutiš na svojem delovnem mestu?
Dobro vprašanje...čedalje bolj, se mi zdi, da zdaj kriza, ne..to moramo vedet, da je tud zdravstveni
dom javni zavod, da se s to krizo, ki se čedalje bolj povečuje, ne..je pri nas vedno večji nadzor, ampak
to je speta zaradi tega se mi zdi, da sistemsko stvari dobro ne funkcionirajo, zaradi tega ker tlele je več
enot, ne...in pravzaprav vsaka enota po svoje dela, nekega nadzora ni, nismo enotni, pol pa kar
naenkrat pridejo inšpekcije, nadzor in takrat je vse narobe, pol so nova pravila, skratka to so pa stresne
situacije, ki vplivajo, tud pol na slabe medsebojne odnose znotraj nas kolegic, ne..in če te stvari same
pri sebe ne predelamo, znajo bit ful konfliktne situacije, no...
Kako pa je z nagrajevanjem in sistemom priznanj na delovnem mestu?
Ne, tle ni..pohvala, nagrada je to, da vidiš, da je družini fajn, da je dobila od stanovanjskega sklada
stanovanje neprofitno, da so zaživeli drug način življenja, to je meni nagrada, drug ne...na delovnem
mestu, kjer po navadi so bolj kritike, vedno se bolj vidi tisto, kar narediš narobe kot pa tisto kar ..tle na
tem.
Ali meniš, da si se soočila s poklicno izgorelostjo na delovnem mestu?
Ja, sem se že...utrujenost, celo depresija tudi, to je bilo prej v duševnem zdravju, pa mogoče tud malo
bolj s tem pogojena asocialnost, da sem se malo umaknila, to sem doživela in pravzaprav je tle tud
proble, ker nimamo podpore, mi nimamo supervizije, ne...to si ne moremo predstavljat za socialne
delavce, ki delamo z ljudmi in tud s tako problematiko...stres jaz tud največ doživljam takrat, ko
vidim, da socialne mreže niso med sabo povezane in ko pride ena družina, ko vidim da so stvari
sistemske in ji jaz v resnici ne morem nič pomagat, to nosim domov in to je stresna situacija, tko da
nosim domov, čeprav pravim, da ne..težko je to regulirati.
Zamenjava delovnega mesta je bila tudi posledice poklicne izgorelosti?
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Ne, to pa ne..to izgorelost sem pol jaz ravno s športno aktivnostjo, ko sem začela teč takrat tudi, mi je
pomagala, da sem lahko takrat se umaknila, razčistila stvari, zamenjala sem delo pa predvsem zato, ker
nosila in pravzaprav si nisem mogla tako delo preko neprofitne organizacije, ker sem po cele dneve
delala, ne...tle pa imam zdaj strukturirano, jaz ob dveh zaključim in pol grem k svoji družini, tko da to
mi je dost lažje..
Katere so tvoje osebne strategije za zmanjševanje škodljivih vplivov stresnih situacij na
delovnem mestu?
Recimo mogoče je fajn to, da smo fajn tim in pol ko pravzaprav..če si ne privoščimo kakšne malice v
službi, vseeno imamo en skupen kotiček, kjer se usedemo in jaz vedno poskrbim za tiste, ko smo
kofetarke, da se skuha ena kava in tam so pol mal neformalni sproščeni odnosi in to mi zelo pomaga in
tudi to, da pademo na eno raven in da se kolegice malo pogovorimo, se pohecamo, tko..izven
delovnega časa pa se ne družimo, to je meni fajn, vzpostavit en kontakt tud neformalni ob kavici,
izven delovnega časa pa ne, pravzaprav nas je zaposlenih tlele timskih šest, šest kolegic...klinična
psihologinja, logopedinja, še ena socialna delavka in pol pa z razvojno ambulanto zdravnico razvojno
pediatrinjo in delovna terapevtka..ampak me smo ločene na centru za duševno zdravje smo samo štiri,
tako da to so v bistvu tud starejše, nismo nekako istih starosti, tko da mogoče tle na tem nivoju nismo
čist, pa tud moramo vedet, da smo iz različnih strok in zato, da se stvari ne krešajo, moramo
zagovarjat, recimo jaz moram zelo pazit, da ne izgubim to identiteto socialne delavke, ker jaz tle
delam v zdravstvu, pravzaprav tle je dost medicinskega modela, tud to je ena izmed tega, da je stresno,
ker moram vedno pazit, da ne bom šla čez to mejo medicinskega modela in socialnega modela, jaz
sem tle kot socialna delavka..hočem reči, da smo iz različnih strok in se mi zdi, da tud nekak ni
enkomerno porazdeljeno, ker ena klinična psihologinja, specialistka, je vprašanje tud, kako interpretira
že kot samega socialnega delavca, ker moramo vedet, kako smo socialni delavci obravnavani v družbi,
žal ne..marsikdaj je tko kot eni policaji, ne..tko da moraš pol res osebnostno pokazati svojo noto, da
vidijo, da pravzaprav nismo tisti, ki kontroliramo, ampak nekako delamo s človekom skupaj,
ne...Prosti čas pa..jaz sem zelo tko ustvarjalna duša, tko da razen tega, da tečem v naravi, tud zelo rada
ustvarjam, delam rada s finomaso in rišem, tko da tlele se jaz čist izklopim in ta izklop rabim, ker
pravzaprav, to sem jaz, tud na delovnem mestu sem jaz, ampak tle je vseeno ena kontrola, vse..tlele pa
res lahko zaživim in družina..družina mi pa tud da, otročki, ki so tok iskreni pa simpatični, to tud...
Kaj pa organizacija v kateri si zaposlena naredi za svoje zaposlene, da bi zmanjšala škodljive
vplive stresnih situacij na delovnem mestu?
Pravzaprav je tko, da smo se mi..jaz sem relativno mlada tukaj in pravzaprav je tud tko, da mene že
malo dojemajo kot ..čim mal drugače razmišljam in čim hočem, kakšno drugo zadevo, neke inovacije
tlele spodbudit, sem takoj mal..kot da hočem spreminjat sistemsko, tle imam že mal težave, tko da
počasi je to treba..zdaj pa delamo na tem, da se bomo ravno drug teden..sem sklicala sestanek vseh
socialnih delavk iz vseh enot, to smo štiri samo tlele v Ljubljani, da bomo poskušale dat višjemu
direktorju, zato da pač potrebujemo to supervizijo in zdaj spet, še enkrat bomo šli v to akcijo..zato ker
psihologi jo imajo, sam mi je nimamo..
Kako bi opisala organizacijo v kateri si zaposlena kot skupnost, tukaj mislim kot odzivnost na
zaposlene in skupnost?
Lahko bi bilo boljše, tlele pravzaprav struktura...tle je tko hierarhično vse, strukturiramo, da jaz
gledam tisto, kar je socialno-delavski odnos, svoje delo..zdaj pravzaprav, če bi jaz kaj hotla spremenit,
tle nimam pravo glasa, zato ker smo zelo na takem položaju, ker tle dejansko je zdravstvo in tle tud, ko
so skupni timi in karkoli je, gre pravzaprav samo glavna sestra..in je več ali manj, sociala je zelo v
ozadju, ker to moramo tud razumet, ne...mi smo tko kot ena, kako bi temu rekla, pravzaprav
zelo..vprašanje kok časa bo še obstala, kok bom jaz kot socialna delavka tlele obstala, kot služba
socialno delo v zdravstvu, ker to v Sloveniji nimajo nikjer...tko da hočem povedat, da že tlele v tem
samem izhodišču, nimam kaj dosti..in možnosti napredovanja in možnosti, da bi kaj zelo dosti
spremenila, imam pa..kar je pa pozitivno je, da imam vseeno odprte roke, da lahko delam znotraj
socialnega del tisto, kar jaz vidim, da se mi zdi pomembno...drugo pa kaj dost ne morem, ne
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izobraževanja, ne nič..mislim, zdaj smo imeli izobraževanja, ampak je pogojeno s krizo, zdaj baje so
nam rekli, da je to zadnje izobraževanje, pol pa...ne bo več, konec.
Kako bi pa opisala svoj čustven odnos do delovnega mesta?
Jaz sem zelo vpeta v to, ker prazaprav jaz sem po duši socialka in jaz se sama sebi tle zelo počutim
pomembna, tko da saj..ravno to, ko sem odprla ta pogovor je zelo zanimivo da , sem se zdaj prav
spraševala po tihem, a sploh rabim ne kakšno tako spremembo na sistemski ravni, sicer mogoče
to..supervizijo, to ne samo da potrebujem, to nam pripada v resnici, drugače pa sem jaz sama sebi čist
dovolj fajn, tisto kar lahko delam je čist dovoljeno in ni noben problem v tem smislu, se čutim
pozitivno, no..
Kaj bi lahko povedala o poštenosti na tvojem delovnem mestu, tukaj mislim na poštenost in
spoštovanje med zaposlenimi, v organizaciji?
To pa je pravzaprav tko...zdaj pa moram neki povedat, vse stvari se mi zdi, da se pogojujejo s to krizo,
ampak res...pravzaprav je tko..mogoče tud ta primer..na mojem delovnem mestu sva zdaj dve socialni
delavki, jaz nisem povedala, jaz sem tle pripravnica, to pa zato..ker jaz sem že prej tle samostojno
delala, pripravnica pa sem zato, ker nimam strokovnega izpita v zdravstvu, ker socialni delavci
nimamo strokovnega izpita, imamo samo socialni in pol, kaj smo lahko naredili...oni so me sicer hotli
tle zaposlit, ampak niso mogli, ker nisem izpolnjevala pogojev in sem tle kot socialna delavka kot
pripravnica, v resnici delam čist samostojno..zgodilo se je pa to, zdaj pa da vidimo storitveno, kako so
pomembne storitve, jaz kot pripravnica pa ne smem pisat storitev, ker mi imamo storitve za vsako
stvar, ki jo pišeš je storitev in pravzaprav finančno pogojeno in zato ker nisem mogla storitve pisat,
smo imeil rdeče cifre, nismo izpolnjevali teh pogojev in so mogli zato zaposlit še eno socialno
delavko, da lahko piše storitve, ker jih jaz ne morem in sva zdaj dve...in zdaj v bistvu je en tak
občutek, kako bo naprej s tem delovnim mestom, obe smo nekak obremenjene, kaj zdaj, a bo ena, a bo
druga, čeprav ona je komi zdaj prišla, skratka, prihodnost je zelo negotova in to vsekakor je tud stresna
situacija. Če se ti vidiš tlele in ti je fajn, si pač na nek način želiš ostat...tko da ja, to ni tko
fajn...Spoštovanje je, tim smo dober..se mi zdi ko je ta kriza, vprašanje je, če bo socialna služba sploh
obstala, moramo pazit, da porabimo čim manj denarja..pol se takoj drugače obnašamo, pozna se ko se
znižujejo plače in pol se to pozna tudi na odnosih, zanimivo, smo socialni delavci, psihologi, ki bi to
znali kompenzirat nekako, ampak se odraža.
Kaj bi pa lahko povedala o vrednotah na tvojem delovnem mestu, tvojih osebnih in na ravni
organizacije?
Moje osebne vrednote so spoštovanje sočloveka, da imaš en fajn pristop, organizacija pa..to je tko,
sploh ne čutim neko..ta feeling organizacije, ker tle smo res nekak čist oddaljeni, ta center za duševno
zdravje od tega prav sistema zdravstvenega doma, ne vem, kaj bi rekla tlele pravzaprav glede tega.
Kako pa je z jasnostjo vlog na delovnem mestu?
Sploh ne..se pravi, moje delo se zelo..ravno zdaj bom imel drug teden tim z pediatri, ker te zadeve
sploh niso razčiščene, pediatri sploh pravzaprav ne vejo, kaj je moja vloga, ne..in pošiljajo starše, saj
pravim tisti primer financ minister, da pošljejo starše..češ če imate finančno stisko pejte k socialni
delavki pa bo to uredila..zdaj pa pomislite, če starš pride k tebi, se usede in reče- alo stara, daj mi
zrihtaj denar-to je pravzaprav popolnoma nesamoiniciativen človek oziroma moje delo je, da skupaj
raziščeva problem, če ga nekdo napoti k meni..in tle vloge sploh niso jasne, kaj je zares moje delo, pri
pediatrih recimo...pri meni, jaz točno vem, kaj pravzaprav moram počet, ampak drugi pa ne, zato s
takim namenom tud pošiljajo in s tem je tud odnos do tega, ko pride do mene čist konfuzen, tko da...
Ali tvoje zamisli kaj štejejo na tvojem delovnem mestu, ali imaš vpliv na zastavljanje ciljev ali je
že vnaprej določeno in slediš navodilom?
Imam, vpliv imam mogoče glede delovnih nalog ja..recimo glede supervizije je že mal težje, zato ker
se moramo vse dobit, ampak skratka glede mojih delovnih nalog nekatere stvari lahko..ampak a veste,
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tle je problem, da vse zadeve ful trajajo, mora it do višjega, pa pol do nadrejenega...včasih se pa tud
zgodi, da ne dobiš niti feedbacka, ni fajn..
Kako bi opisala svoje odnose s klienti, kako jih doživljaš?
Odnosi so klienti so zelo odprti, zelo imamo..pri meni je tko, moj način dela, da na prvem srečanju
vedno nekako razčlenimo, kaj je moja vloga in kaj je vloga družine oziroma klienta, opredelimo cilje
skupaj z njim, poskušamo čim bolj na jasen način, tako da tudi oni sami pravzaprav nekako pridejo do
tega, kaj si zares želijo, tko da jaz ima zelo tak...sem iskren, fajn odnos do ljudi s katerimi delam no, se
mi zdi..da tle nimam problemov.
Kaj pa meniš, kako tvoji klienti doživljajo tebe?
Kot korektno, odgovorno in toplo pa zmedeno tud mogoče.
Kako pa fizično okolje v katerem delaš vpliva na tvoje počutje?
Super, zato ker imam svojo pisarnico in že to, da sem sama v pisarni..meni je lepo, da imam svojo
pisarno, ampak imamo skupen prostor in kadar hočem grem lahko na kavo in se tud s komer koli
pogovarjam, ko pa delam, delam. Skratka, pisarna super, zato ker si lahko vse po svoje uredim,
nobeden mi ne teži, super.
Kako pa ocenjuješ svoje delo, koliko uspšno se ti zdi?
To se tud sama vedno sprašujem..je pa ni..socialno delo je pravzaprav..mislim, če pričakuješ nek
uspeh, ga ne boš..saj pravim, jaz sem srečna takrat, ko vidim, da je človek srečen s tem, ko sodelujem
in vzpostavljam en lušten odnos..kok sem uspešna..enkrat bolj, enkrat manj..enkrat sem popolnoma
neuspešna, ker pričakujem..spremenila sveta ne bom, tudi ljudi ne bom spreminjala, to se moram
sama...ampak mogoče bi bila bolj uspešna, če bi bile bolj sistemsko stvari, s tem da bi bili bolj timsko,
da bi bolj timsko sodelovali...ker jaz pri marsikateri stvari nimam dovolj moči, da bi lahko eni družini
vso to problematiko uredila, kot stanovanjski...tle moramo bit vsi timsko, institucije ful bolj povezane
in tega sploh ni, premalo, ful premalo...tko da jaz v bistvu s tem, ko sem pripravnica pridobivam stike
z drugimi institucijami, vzpostavljam stike tudi na neformalnih, tudi tko..na osebnih odnosih..in zdajle
sem si zrihtala kroženje na CSDju, ker z njimi najbolj sodelujem in ni najboljše sodelovanje, ni mreže
in sem prav zaprosila direktorico, če lahko pridem prav k njim, da spoznam ljudi, s katerimi se slišim
po telefonu, ki jih nikoli ne vidim in vem, da bo boljše sodelovanje, če se bomo tko face to face.
Kaj pa tvoje samoizpolnitvene potrebe, ali se ti zdi da je tvoje delo odraz tvojih spretnosti, te
izpolnjuje, kateri študij bi izbrala, če bi spet imela možnost izbire?
Bi, zato ker moj študij je ena taka velika šola, itak se celo življenje učimo, jaz pravim..jaz sem socialna
delavka po duši, jaz ne vem..jaz tud če hočem kaj druzga bit, ne morem bit...izpolnjuje me, ker
pravzaprav se tle tud sama učim in na podlagi kakšnih svojih bolečih izkušenj sem tud razvila
empatijo, lahko razumem ljudi...tko da s tem razlogom sem tud šla študirat, no se mi zdi..da je to moje
poslanstvo.
Katere koristi ukvarjanja s športno rekreacijo bi lahko navedla na fizični in psihični ravni?
Šport meni veliko pomeni...predvsem zato, ker spoznavam sama sebe, svoje telo..in čim sem jaz
povezana s svojim telesom, takrat se mi zdi, da na splošno celostno dobro funkcioniram..tko na
čustveni ravni, skratka bolj sem povezana sama s sabo...to je pa eno z drugim povezano, zdrav duh v
zdravem telesu..čim se jaz počutim elastično, sem tud bolj fleksibilna z ljudmi s svojem delu, zato jaz
vedno to zelo lepo povezujem med sabo skupi...lahko povem tud en fajn primer..meni nosečnost ni
bila tko prijetna, zaradi tega ker sem se takrat počutila na nek način- hendikep..nosečnost ni
bolezen..nosečnost..jaz sicer sem se zlila s svojim otročkom noter, ampak to ne..da je bilo nekaj
utesnjenega in da nisem mogla recimo plezat, it v hribe, da sem bila tlele omejena..je bilo meni to
težko. Meni so bile nosečnosti težke, zato ker jaz sem pravzaprav..jaz rabim šport, kakršenkoli, ne sam
96

tek, tko stanje gibanja..se spomnim tista zadnja dva meseca nosečnosti, nisem mogla več kaj dosti, ful
velik trebuh sem imela, bila sem polna vode, meni je bilo to tko težko...tko da..eno z drugim je
povezano..počutim se bolj polna..
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