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POVZETEK 

V diplomskem delu predstavljam model sodelovanja s starši v nemškem programu 

Tagesgruppe, v katerem sem bila na polletni praksi. Na koncu skušam ugotoviti, kako so ti 

koncepti uporabni za slovenski prostor. 

V teoretičnem delu predstavljam pomembne vidike, ki so povezani s sodelovanjem s starši in 

druţinsko pomočjo. Zato najprej naredim pregled skozi različne definicije druţin, kaj so 

njihove potrebe, ter kdaj, zakaj, in v kakšnih primerih prihaja do pomoči druţinam. 

Predstavljam različne poglede na druţinsko pomoč. Ker je v praksi glavna nit druţinske 

pomoči dobro otroka in sodelovanje s starši, predstavljam, kako sta ta dva koncepta povezana 

med seboj. Zanima me, na kakšen način prihaja do sodelovanja s starši oz. partnerstva, zakaj 

ter za koga je to dobro, in kakšne ovire se pojavljajo pri delu s starši. Na koncu predstavim 

program Tagesgruppe, ki je pomembno izhodišče za kvalitativno raziskovanje, ter izpostavim 

teme, ki se tičejo sodelovanja s starši v Tagesgruppe. 

V empiričnem delu skušam skozi kvalitativno raziskavo ugotoviti, kakšen je pravzaprav 

model sodelovanja s starši v Tagesgruppe, kako ga vidijo vzgojitelji in starši, povezujem ga 

tudi z lastnimi izkušnjami s prakse. Preverjam zadovoljstvo udeleţenih v odnosih, kako 

gledajo na pomoč, na odnose in na sodelovanje, ter s kakšnimi pričakovanji prihajajo v 

odnose. Prav tako skušam s pomočjo pogovora s slovensko strokovno delavko, ki dela v 

slovenskem programu Cona Fuţine, ki je v določenih pogledih podoben Tagesgruppe, 

razmišljati o smiselnosti in načinih prenašanja konceptov Tagesgruppe v slovenski strokovni 

in druţbeni prostor. 

 

Ključne besede: sodelovanje s starši, druţinska pomoč, Tagesgruppe, partnerstvo, odnos, 

druţina, otrok, vzgojitelj 

  



 

ABSTRACT 

In my degree I present the cooperation model with parents in the German programme 

Tagesgruppe, where I did my half-year practice. In the end I try to figure out how these 

concepts can be useful in Slovenia. 

In the theoretical part I present important points of view connected to the cooperation with 

parents and family help. Therefore, I first do an overview through different definitions of 

family, what are family needs and when, why and in which cases there is family help 

happening. I present different concepts of family help. The well-being of a child and 

cooperation with parents are the main parts of family help. That is why I present how these 

two concepts are connected. I am interested in different ways of the cooperation with parents 

or partnership, why and for whom this is good and what the obstacles in the work with parents 

are. In the end I present the programme Tagesgruppe, which is an important starting-point for 

qualitative research. I also mention the themes connected to the cooperation with parents in 

Tagesgruppe. 

In an empirical part, containing qualitative research, I try to figure out which cooperation 

model with parents is used in Tagesgruppe and what teachers and parents think about it. I also 

try to link the model to my own practical experience in Tagesgruppe. I examine satisfaction 

of the participants in relationships, how they see help, relationships and cooperation and what 

kind of expectations they have in relationships. Considering conversation with the Slovenian 

expert who is working in the Slovenian programme Cona Fužine, which is in some ways 

similar to Tagesgruppe, I try to think about reasonableness and ways of using the concept of 

Tagesgruppe in the Slovenian professional and social field. 

 

Key words: cooperation with parents, family help, Tagesgruppe, partnership, relationship, 

family, child, teacher 
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UVOD 

Ko sem se odločala o tem, da grem svoje strokovno praktično znanje izpopolnjevati v tujino, 

sem pomislila tudi na to, da bi ţelela izbrati diplomsko temo, ki bi bila povezana s to prakso. 

Tako sem v času opravljanja polletne prakse v Nemčiji, spoznavala program Tagesgruppe (v 

nadaljevanju uporabljam kratico TG). Čeprav lahko o TG govorimo z več vidikov, na primer: 

delo z otrokom, delo strokovnjakov, koncept programa, timsko delo ali vrstniška skupina, sem 

se v diplomski nalogi osredotočila na sodelovanje s starši in s tem na druţinsko pomoč, ki jo 

nudi TG. 

Druţine so »intimne skupine, skupine s posebnim načinom ţivljenja, sistemi, institucije.« 

(Hill in Kopp, 2006, s. 14). S to definicijo avtorja zajameta tudi socialnopedagoške pristope k 

druţini in druţinski pomoči. Socialna pedagogika namreč skrbi za to, da k druţini pristopa kot 

k samostojnemu »sistemu z notranjim dogajanjem«, če uporabimo poimenovanje po Tomori 

(1994, s. 10). Po Čačinovič Vogrinčič (1998a) jo lahko imamo za malo skupino v okviru 

socialno-psihološke teorije, prav tako pa k njej pristopa še z različnih drugih kontekstov, ki jih 

opisujejo ostali avtorji (Petko, 2003; Schmidt, 1994, v Petko, 2003; Bronfenbrenner in 

Lütscher, 1981, v Petko, 2003  in Rajgl, 2010; Grunwald in Thiersch, 2007).  

Druţine potrebujejo pomoč (tudi socialnopedagoško), ko prihaja do problemskih situacij. Po 

Ţorţu (1997) so najpogostejše alkohol in nasilje, medtem ko Anica Mikuš Kos (2001) govori 

o revščini in socialni izključenosti kot o univerzalnem problemu, s katerim se ukvarja tudi 

Evropska Unija. 

Največkrat se probleme prepoznava skozi delo z otroki v različnih javnih ali manj javnih 

institucijah, kamor so le-ti vključeni.  

 »Na starše in dom je potrebno gledati kot na kazalnike, kako bo otrok napredoval v ţivljenju 

in izobraţevanju.« (Wright 2003, v Rajgl 2010, s. 11) 

Iz tega prepričanja prihaja v različnih ustanovah, organizacijah,  in programih, namenjenih 

otrokom, do razlogov, da se odločajo za različne oblike sodelovanja s starši. Čačinovič 

Vogrinčič (1999) zaznava sodelovanje s starši kot posebno nalogo, za katero se vsi zavedajo, 

da je potrebna, vendar v slovenskem prostoru še nima jasno razvitih konceptov. Medtem ko je 

v Nemčiji drugače. »Socialno pedagoška druţinska pomoč (Familienhilfe) je najhitreje 

razvijajoče se področje pri pomoči mladim (Jugendhilfe) v Nemčiji.« (Petko, 2003, s. 13) Pri 

čemer lahko sodelovanje ali delo s starši opredelimo kot del druţinske pomoči. 
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Najmodernejši pristop za delo s starši je poimenovan »partnerstvo«. Kot temeljno utemeljitev 

partnerskega odnosa zaznavamo »enakovrednost« (Resman, 1992, v Koselj, 1997; Rajgl, 

2010; Jereb 2010; Lavoie, 2008, v Jereb, 2010). 

Skozi te koncepte, pa vendar na svojstven način, se tudi TG ukvarja s sodelovanjem s starši. 

TG je program namenjen pomoči otrokom ter njihovim druţinam in teţi k temu, kar definira 

Wiesener v KJHG (Kinder- und Jugenhilfe Gesetz – nemški zakon, ki govori o pomoči 

otrokom in mladostnikom) kot perspektive mladinske pomoči. »Glavni motiv za delo v 

mladinski pomoči je dobro otroka in spoštovanje in okrepitev starševske vzgojne 

odgovornosti ter ohranjanje odprte varnosti in reda.« (Kron-Klees, 2001, s. 17)  

Koncept der Alltags- und Lebensweltorientirung – koncept socialne pedagogike, usmerjene v 

vsakdan in ţivljenjski svet (Grunwald in Thiersch, 2007; Weinert Portmann, 2009), je 

koncept skozi katerega je definirana tudi TG. Kar pomeni, da ţeli biti blizu otrokom in 

njihovim druţinam v njihovem ţivljenjskem polju.  

Glavni cilji TG (B.A., 2006) so: stabilizacija druţinskega okolja, opolnomočenje staršev pri 

vzgoji, ohranjanje in razvoj pomembnih odnosov tudi izven druţine, premagovanje motenj in 

vzgojnih deficitov v čustvenem, psihičnem, kognitivnem in telesnem razvoju, integracija na 

področju šole in/ali poklica, socialna integracija v skupnost, zniţevanje stigmatiziranosti. 

Skozi teoretični del tega diplomskega dela bom prikazala, kako uvrščamo sodelovanje s starši 

med koncepte druţine, druţinske in mladinske pomoči ter partnerstva. V empiričnem delu pa 

bom skušala predstaviti model sodelovanja s starši v konkretnem nemškem primeru iz prakse 

– Tagesgruppe skozi oči uporabnikov, strokovnih delavcev in  moje lastne izkušnje. Prav tako 

bom razmišljala o tem, kako bi bili koncepti TG prenosljivi v slovenski prostor. 
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1 TEORETIČNI DEL 

 

1.1  Kaj je družina? 

Tomori (1994) meni, da imajo odrasli – starši druţino za eno izmed najpomembnejših 

ţivljenjskih vrednot. Če druţina funkcionira, kot si ţelijo, jih druge teţave ne pretresajo 

toliko. In obratno, če imajo veliko druţinskih problemov, medtem ko so ostala področja 

ţivljenja nadpovprečno dobra, nimajo ta dobra področja nobene vrednosti. Svoj smisel in 

vrednost ţivljenja namreč povezujejo s tem, kako doţivljajo lastno druţino.  

Vloga druţine se spreminja skozi čas in druţbo. Tako ni več odvisna le od sebe, kako dobro 

se lahko prilagaja spremembam, ampak tudi od ravni socialne zrelosti in splošne blaginje v 

druţbi. (Tomori, 1994) 

Avtorja Hill in Kopp (2006) naštevata različne avtorje: König (1946), Murdock (1949), 

Neidhart (1975), Winch (1971),  Nock (1987) ter njihove definicije o tem, kaj pojem druţina 

pomeni. Ker vsi govorijo podobno, potegneta iz njihovih definicij tri točke, ki opredelijo 

pojmovanje druţine (Hill in Kopp, 2006. s. 13): 

 Dolgoročno usmerjena veza med moškim in ţensko, 

 s skupnim vodenjem gospodinjstva, 

 in vsaj enim lastnim ali posvojenim otrokom. 

Seveda ta definicija izključuje vse oblike, ki jih v moderni dobi prav tako označujemo kot 

druţine: »pare brez otrok, samska gospodinjstva, homoseksualne skupnosti in gospodinjstva 

enostarševskih druţin.« (Hill in Kopp, 2006, s. 13). Zato naredita novo definicijo: druţine so 

»intimne skupine, skupine s posebnim načinom ţivljenja, sistemi, institucije.« (Hill in Kopp, 

2006, s. 14)  

»Druţina je sistem z nekim notranjim dogajanjem, ki je ves čas v obojesmernem stiku z vsem, 

kar se godi v njegovem okolju … Druţina je namreč preveč usodno odvisna od socialnih in 

ekonomskih zakonitosti … Hkrati pa druţino označujejo notranji odnosi, ki v vsakomer 

zbujajo samo njegova skrajno intimna podoţivljanja.« pravi Tomori (1994, s. 10).  

Druţino lahko po Čačinovič Vogrinčič (1998a) definiramo prav tako kot malo skupino v 

okviru socialno-psihološke teorije, in sicer zato, ker vanjo sodijo: druţinska pravila, struktura 

moči, diferenciacija vlog glede na delitev dela, struktura čustev in čustvena podpora, struktura 
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komunikacij in pretok informacij in značilno koordiniranje med podsistemi v druţini, načini 

reševanja problemov, vzgoja otrok in socializacija, prilagajanje staršev in otrok, ravnanje z 

napetostmi in krizami. 

Petko (2003) navaja nekaj različnih pogledov, s katerih lahko pogledamo na druţino:  

Sociološka perspektiva: Schneewind (1998, prav tam) pravi, da je nova definicija druţine 

vezana na dolgotrajnejši, privatno omejen, intimen socialni odnos med osebami. Torej na 

kvaliteto odnosov med določenimi osebami. 

Razvojnopsihološka perspektiva: Petko (prav tam) tudi tu navaja Schneewinda (1998) in 

pravi, da se druţina razvija skozi čas, zaradi razvoja samega, povezanega s staranjem, ter s 

stresnimi oziroma kriznimi dogodki v druţini. Kamor spadajo vsi dogodki, ki odstopajo od 

običajnega (rojstvo otroka, vstop v šolo, smrt…). Pri tem imajo krize (kratkotrajne ali 

dolgotrajne) nalogo nadaljnega razvoja. 

Sistemsko-konstruktivistična perspektiva: Sistemsko-konstruktivistične zasnove dajejo 

konceptualno razumevanje druţine in v posameznem primeru razlagajo moţne oblike vezi. 

Kognitivne-konstruktivistične teorije opisujejo miselne procese, ki se oblikujejo pri 

posamezniku, sistemske-interakcionistične teorije razlagajo različne vloge, ki jih ljudje igrajo 

v medsebojnih razmerjih (Schmidt, 1994, v Petko, 2003). 

Sistemska teorija po Bronfenbrennerju in Lütscherju (1981, v Petko, 2003) razlikuje različne 

sistemske ravni: mikro, mezo in makro sistem. V mikro sistem tako spadajo mikrosistem 

staršev, otrok, ter staršev-otrok. Mezosistem pokriva skupnost, vse socialne mreţe 

posameznika ali druţine, vpetih v institucije in ostale aktivnosti. Makrosistem zato predstavlja 

druţbo v širšem pomenu te besede. Prav tako Bronfenbrennerja (1979, v Wright in Stegelin, 

2003, v Rajgl, 2010) navaja tudi Rajgl (2010): makrosistem: prevladujoče vrednote in 

ideologije (zgodovinski dogodki); ekosistem: kulture, subkulture, institucije, duhovne 

vrednote, gospodarstvo. ... Kronosistem : dimenzija časa. Pri tem lahko dodamo, da se Tomori 

(1994) ukvarja z druţinskimi podsistemi (ki si jih lahko prevedemo kot mikrosisteme): 

partnerski, starši, otroci, bratje in sestre, moški, ţenski del… »Če so podsistemi v druţini 

prilagojeni potrebam druţine in ne motijo sprejemljivih vlog in deleţa posameznih članov 

druţine, če se ustrezno prilagajajo notranjim in zunanjim spremembam, so koristni za 

dinamično ravnoteţje druţinskega sistema. Če pa so pretogi, zaprti in spravljajo v neugodje 
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katerega koli od članov druţinske skupnosti, pa utegnejo v tej skupnosti nastati motnje in 

napetosti. S tem je posredno ogroţeno celotno ravnoteţje druţine.« (Tomori, 1994, s. 26) 

Po Watzlawicku pa je komunikacija tista, ki predpostavlja nastajanje socialnih sistemov – 

takšnih, ki jih v prejšnjem odstavku opisujeta Bronfenbrenner in Lütscher (1981, v Petko, 

2003). 

 

1.1.1 Potrebe druţine 

Ţerovnik (1996, v Teršek, 2010) poudarja, da je pomembno, da je otrok v druţini »zaţeljen« 

in sprejet »takšen, kot je«, starši pa ga obdajajo s čustvenim vzdušjem uspešnega zakona oz. 

partnerstva. Ko vladajo v druţini prisrčna čustva, v medsebojnem razumevanju pa vedrina, 

sporazumevanje in pripravljenost za sodelovanje, govorimo o »zdravem« druţinskem 

vzdušju. Medtem ko o »nezdravem« govorimo, ko med člani vladajo ravnodušnost, splošna 

duševna neprizadetost ali neprestana čustvena napetost, ki se stopnjuje v nestrpnost ali v 

odkrito sovraţnost. Prav tako Skynner in Cleese (1994) govorita o podobnih značilnostih 

»zdrave« druţine.  

Druţina ima po Čačinovič Vogrinčič (1998a) ti dve potrebi - po ohranitvi in po spreminjanju. 

Covey (1998, v Kobolt, 2007b), avtor svetovne uspešnice 7 navad zelo uspešnih družin ţe s 

pomenljivim naslovom namigne, da je druţinsko ţivljenje tudi stvar učenja ustreznih navad. 

Navad, ki dajejo stabilnost in zadovoljujejo potrebo po ohranitvi. 

Potrebo po spreminjanju vidimo v konfliktih in/ali stresnih situacijah. Čačinovič Vogrinčič 

(1998a) pravi, da je najpomembnejša naloga druţine učenje ravnanja s konflikti. »S 

temeljnima potrebama druţine in tudi posameznika v njej po povezanosti in avtonomiji in z 

občutkom lastne vrednosti, ki daje posamezniku dovolj varnosti, da lahko tvega pogajanje« 

(Čačinovič Vogrinčič 1998a, s. 104) se posameznik nauči ravnanja s konflikti, kar je zanj 

»oprema« za ţivljenje. Podobno meni Tomori (1994, s. 133):  »Obvladovanje stresa zahteva 

od druţine veliko prilagodljivost. … prav tako pa svoje člane opremi za premagovanje 

stresa.«  

L'Abate (1994, v Čačinovič Vogrinčič, 1998a) poda še malo drugačen pogled. Pravi, da naj bi  

se človek v druţini naučil dveh temeljnih sposobnosti: sposobnost za pogajanje in sposobnost 

za ljubezen. Prva mu omogoča zadostiti potrebo po avtonomiji, druga pa po povezanosti.   
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1.1.2 Najpogostejše problemske situacije, s katerimi se srečujejo druţine 

Razvoj posameznikov oziroma druţine kot sistema je lahko ţe sam po sebi stresen. Druţina 

se spopade tudi z nepričakovanimi stresi: nesreče, izguba sluţbe, bolezen, ekonomske teţave, 

izguba druţinskega člana… (Tomori, 1994). 

Ţerovnik (1996, v Teršek, 2010, 17), vidi problemske situacije »v slabi kvaliteti druţinskega 

ţivljenja, v velikem številu ločitev, v velikem številu izvenzakonskih skupnosti, v nizki 

nataliteti, v ekonomski ogroţenosti nezaposlenih staršev, v negotovi prihodnosti otrok, v 

čedalje večjem številu mladih, ki se omamljajo (alkohol, droge…).«  

Najpogostejše problemske situacije – krizni dogodki, kot jih še drugače poimenujemo, s 

katerimi se srečujejo druţine so: po Ţorţu (1997) alkohol in nasilje, o revščini in socialni 

izključenosti pa spregovori Anica Mikuš Kos (2001) kot o univerzalnem problemu, s katerim 

se ukvarja tudi Evropska Unija. 

Iz izjav udeleţencev v anketi avtorici Ţiţak in Koller-Trbović (2007) zaključita, da se krizni 

dogodki pojavijo nenadoma, njihov rezultat pa je izguba nadzora nad lastnim ţivljenjem, 

izguba bliţnjih in pomembnejših oseb ali predmetov. Krizne situacije so izgube, ločitve od 

druţine, negotovost, nevarnost, čustvena prizadetost, neorganiziranost, nemoč, občutek 

razdraţenosti in prizadetosti.  

Vendar za takšne primere Grgič, Bartol-Polončič in Čiţman (2003) pravijo, da je bilo v praksi 

ţe večkrat ugotovljeno, da je treba pomoč ponuditi tudi tistim druţinam, ki je ne iščejo same 

(in teh je več) in imajo po večini verjetno hujše probleme.  

Pierson (2002, v Zrim Martinjak, 2006, s. 7) je oblikoval razširjeno definicijo, ki pravi, da je 

socialna izključenost »proces, ki posameznike in druţine, skupine in soseske prikrajšuje za 

sredstva, potrebna za sodelovanje pri druţbenih, ekonomskih in političnih dejavnostih druţbe 

kot celote. Ta proces je predvsem posledica revščine in nizkih dohodkov, toda krepijo ga še 

drugi dejavniki, kot so diskriminacija, nizka izobrazba in slabe ţivljenjske razmere. V tem 

procesu so ljudje za dolgo obdobje odrezani od ustanov in storitev, druţbenih mreţ in 

priloţnosti za razvoj, ki jih uţiva velika večina druţbe.«  

V multiproblematičnih druţinah se ponavadi prepletajo različne teţave, kar po Vecu (1998, s. 

152; 2000, s. 480) poznamo pod pojmom »druţinski disocialni sindrom«: 
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 Starši otrok, ki so v vzgojnem zavodu, so v veliki meri poklicno neuspešni, pogosto 

nezaposleni, menjavajo zaposlitev, delajo zgolj priloţnostno ipd.,  

 pri mnogih je prisoten alkoholizem, različne bolezni, velike medgeneracijske 

razlike, 

 pogosto je pri celotni druţini opaziti pomanjkanje aktivnih interesov, zatekanje v 

pasivnost in lagodnost (npr. zgolj gledanje televizije), 

 druţine so velikokrat nevključene ali celo konfliktne v socialnem okolju, v katerem 

ţivijo (jezikovne, kulturne razlike in bariere, bolj izrazita hierarhična struktura, 

večje razlike med moško in ţensko vlogo v druţinah), 

 v veliki meri zasledimo v preteklosti in sedanjosti staršev medsebojno konfliktnost, 

ki se odraţa v pogostosti ločitev, nestalnosti odnosov, 

 zaradi lastnih nerešenih stisk, starši uporabljajo kaotično vzgojo (taka vzgoja ni ne 

predvidljivo avtoritarna ne predvidljivo razvajajoča, ampak nepredvidljivo 

menjajoča. Zaradi tega otroci pogosto nimajo orientacije glede tega, kaj je v 

njihovem vedenju resnično sprejemljivega, in kaj ne, kaj je zaţeleno in kaj ne, s 

čim si lahko pridobijo pohvalo, naklonjenost, ljubezen in s čim lahko vse to 

ogrozijo. 

Zorc-Maver (2007) se v svojem članku Negotovi biografski prehodi mladih ukvarja prav s 

pojmom nezaposlenosti oz. brezposelnosti med mladimi. Ugotavlja, da je le-ta problematična 

za graditev identitete posameznika. Saj se mladi precej identificirajo tudi s tem, kaj so po 

poklicu in kaj počnejo. Poklic je pomemben za socialno vključenost, ali v vključenost v 

socialno mreţo.  

Kobolt (2007a)  navaja raziskavo z mednarodnim obsegom o priseljencih (v raziskavo so bili 

vključeni priseljenci iz Bosne, prve in druge generacije) v Sloveniji. Med teţave, s katerimi se 

spopadajo, spadajo teţave s slovenskim jezikom, kar je posledica za uspešen učni uspeh in 

nato nadaljnjo šolanje ter pridobitev dobrega poklica. Avtorica zaznava teţave s socialnim 

vključevanjem in integriranostjo. Rezultati raziskave v druţbenem ali političnem merilu teh 

teţav ne zaznavajo kot druţbenih problemov, se pa vedno najdejo primeri iz prakse, ki kaţejo 

drugače. Kar pomeni, da je po mnenju Alenke Kobolt (2007a) potrebno programe in projekte 

za posameznike ali manjše skupine s teţavami, podpirati in razširjati. 

Rapuš-Pavel in Kobolt (2007) pravita, da v večproblemskih druţinah najdemo večinoma 

neuspešne druţinske odnose, obremenjene z raznimi in dolgotrajnimi problemi, in sicer 
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pogosto menjavanje okolja, dolgotrajne partnerske teţave, ki se pogosto ne končajo niti po 

ločitvi primarne druţine, ampak se nadaljujejo še v neuspešnosti dopolnjenih druţin. 

Odvisnost od alkohola pri starših je na slovenskih tleh najbolj razširjena droga. »Roditelji so v 

starševskih vlogah negotovi, neorganizirani, nestabilni, preobremenjeni z lastnimi 

partnerskimi, čustvenimi, delovnimi, socialnimi in materialnimi problemi.« (prav tam, s. 99) 

Iz česar verjetno sledi, da prihaja do ekstremov pri vzgajanju otrok. »Značilna je bodisi 

premehka bodisi pretrda vzgoja – prva doraščajočemu ne omogoči spoznavanja meja in lastne 

odgovornosti, druga pa zatre otrokovo iniciativo in ga notranje »zlomi«.« (prav tam, s. 98) 

Veringmeier in de Wit (1994, v Rapuš-Pavel in Kobolt, 2007) poročata rezultate o nizozemski 

raziskavi, kjer je v vzorcu 207 druţin (vpletenih v različne organizacije: vrtci, dnevni centri, 

zavodi) bilo 51% staršev z emocionalnimi problemi, 42% staršev s psihiatričnimi teţavami, 

19% jih je imelo vedenjske, 44% pa socialne probleme, v 18% druţinah so bile ugotovljene 

spolne in druge zlorabe otrok, 46% druţin ţivi v problematičnih odnosih med druţinskimi 

člani, 78% otrok ima teţave v šoli, za 38% druţin so ocenili, da imajo teţje socialne 

probleme.  

Bečaj (1991, v Rapuš-Pavel in Kobolt, 2007) navaja  slovensko raziskavo, ki je bila izvedena 

v letu 1990/1991, v katero so vključili 40 druţin, ki so bile obravnavane v Svetovalnem 

centru za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, katerih rezultati so bili podobni. »36% 

otrok je izhajalo iz razvezanih druţin, enak deleţ (36%) otrok je ţivelo samo z materjo. 

Izobrazba staršev je bila preteţno na ravni poklicne šole, pri čemer je bila izobrazba mater 

praviloma niţja od izobrazbe očetov. Ekonomski poloţaj (vključno s stanovanjskimi 

razmerami) je bil v 45% označen kot slab. Druţinska klima je bila v 71% označena kot 

neprimerna z značilnostmi kot so: slabi odnosi med staršema, pretirana zahtevnost ali 

brezbriţnost do otroka, vzgojni slog je bil največkrat obremenjen s pogostim kaznovanjem in 

pridiganjem. Pri 50% druţin je bila opisana odvisnost od alkohola. V 30% druţin so bili 

otroci v zgodnjem obdobju odraščanja ločeni od staršev (večinoma oddani k starim staršem). 

V 25% so druţine menjale okolje, praviloma so se preselile iz podeţelja v mesto. Pri otrocih 

je bil v 75% ugotovljen sindrom minimalne disfunkcije.« (prav tam, s. 99) 

Horvat (2000) govori o podobnih teţavah, ki jih naštevamo v prejšnjem odstavku, kot o 

vzrokih iz zgodnjega obdobja za nevrotično osebnostno strukturo: nihanje v čustvenem 

odnosu staršev, ambivalenten odnos staršev do otrok, prevelika pričakovanja staršev, 

večkratno menjavanje materinske in očetovske figure, zgodnja selitev iz ene druţine v drugo, 
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preveliki pritiski staršev ob vzgojnih teţavah, pretirano vzgajanje, ki lahko privede do 

nasprotnega vedenja. 

V nasilnih domovih so v nasilje otroci vključeni neposredno ali posredno. Mnogi otroci so 

poleg svojih mater ţrtve nasilja s strani moškega v druţini, mnogi so deleţni nasilja obeh 

staršev ali skrbnikov, ali pa nasilje v druţini vidijo in slišijo. Nasilje med partnerjema naj bi 

pogosto spremljalo trpinčenje otrok zaradi tega, ker obstaja velika verjetnost, da bodo očetje, 

ki trpinčijo svoje ţene, škodovali tudi svojim otrokom (Kashani, Allan, 1998, v Kordič, 

2007). Po nekaterih podatkih naj bi bilo 70% moških, ki pretepajo svoje ţene, istočasno 

fizično nasilnih tudi do svojih otrok (Bowker, 1988; O’Hara, 1993, v Lloyd, 1995, Kordič, 

2007). Pri tem po mnenju drugih avtorjev (Wolfe idr., 1985; Jaffe idr., 1986; Gayford, 1975, v 

Johnson, 1995, v Kordič, 2007) naj bi moških, ki trpinčijo svoje ţene in otroke, bila dobra 

polovica. Tudi Filipčič (2002, prav tam) je prepričana, da se nasilje med partnerjema 

generalizira v nasilje nad otrokom. Po njenem mnenju zaradi nasilja v druţinah prihaja tudi 

do agresivnega vedenja zunaj druţine ali drugih oblik deviantnega vedenja. 

Pri zlorabljenih otrocih se pogosto pojavijo motnje vedenja, motnje koncentracije, motnje v 

odnosih, agresivnost, beganje od doma, samopoškodbe, kraje itd. (Kashani, Allan, 1998, v 

Kordič, 2007). Tudi Cerezo (1998, prav tam) opozarja, da se poleg vedenjskih motenj pri 

trpinčenih otrocih v večji meri pojavlja tudi deviantno vedenje.  

Socialnopatološki pojavi v druţini so pravzaprav negativni druţbeni pojavi. Najbolj 

prepoznavni so: alkoholizem in druge odvisnosti, prostitucija, brezdomstvo, samomorilno 

vedenje, duševne motnje (Ţiţak in Koller-Trbović, 2007). 

Druţine s problematičnim ţivljenjskim poloţajem so kvalificirane skozi obrobnost (da ţivijo 

ob robu), izobrazbeno šibkost, ogroţajočo revščino. »Pomoč pri vzgoji« je zato razširjena v to 

smer, da na splošno podpira druţino v širšem socialnem področju (Stritih, 2005). M. Berry 

(1999, v Čačinovič Vogrinčič, 2006, s. 203) na kratko pravi: »Dva elementa sta ključna za 

druţine v revščini, ki nimajo ne denarnih ne socialnih ne emocionalnih virov ne informacij: 

podpora okolja in socialne veščine.«  
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1.2 Pomoč družinam v stiski 

1.2.1 Nekateri teoretični koncepti pomoči druţinam  

Ko Čačinovič Vogrinčič (2006) pogleda razvoj socialnega dela skozi zgodovino, ugotovi, da 

je na začetku temeljil na konceptu dobrodelnosti oziroma altruizma, kasneje na konceptu 

skrbi, tretje obdobje pa je obdobje partnerstva oziroma soustvarjanja dobrih izidov. V 

najnovejši redefiniciji se avtorica strinja s Hoffman (1994, v Čačinovič Vogrinčič, 1998b in 

2006), da gre za tako imenovano »ravnanje iz etike udeleţenosti«, kjer se dogaja proces 

ustvarjanja in konfrontiranja pomenov; spoštljiva radovednost, odprtost in sodelovanje za 

ustvarjanje novih interpretacij, novih razumevanj, novih dogovorov, in Saleebeyem (1997, 

prav tam) »ravnanje iz perspektive moči«. Pomembna je sedanjost, »tukaj in zdaj«, v kateri se 

ustvarjajo zgodbe za prihodnost, odkrivajo in poimenujejo spremembe. 

Kot glavna dva teoretična in praktična pristopa k druţini, Čačinovič Vogrinčič (1998a) 

omenja psihoanalitičnega, ki pomeni terapevtsko pomoč in sistemskega, ki pomeni skupinsko 

obliko pomoči.  

Zanjo (Čačinovič Vogrinčič, 1998b) konstruktivistični pogled na terapijo ponuja izdelan 

postmoderni okvir za nekaj, kar je doktrina socialnega dela ţe morala poimenovati »definicija 

problema skupaj s klienti«.  

O'Hanlon (1993, v Čačinovič Vogrinčič, 1998b, s. 225) in prav tako se z njim strinjata tudi 

Anderson in Goolishian (1994, prav tam) pravi: »Prvi val v psihoterapiji je temeljil na 

patologiji. Drugi val je bil usmerjen na problem in na reševanje problema. Tretji val se je 

usmeril v rešitve in iskanje rešitev. Četrti val prihaja, vendar nihče še nima imena zanj.« 

»Četrti val« sodoloča prispevek konstruktivizma. Socialno delo se definira kot raziskovanje in 

soustvarjanje zgodb, ki dajejo smisel ţivljenju; temelji na razumevanju, sporazumevanju, 

dogovoru, v spoštovanju edinstvenosti človeka in druţine. 

Spreminjanje strukture druţine je cilj po Minuchin (1974, v Čačinovič Vogrinčič, 1998a) 

strukturalne terapije, kjer postavlja določene aksiome. Tako njen prvi aksiom pravi: 

»Posameznik, ki ţivi v druţini, je član socialnega sistema, ki se mu mora prilagoditi. Njegove 

akcije so odvisne od značilnosti sistema; te značilnosti pa ţe vsebujejo učinke njegovih 

prejšnjih akcij. Posameznik se mora odzivati na strese, ki se dogajajo v drugih delih sistema; 

tudi sam ogroţa druge člane. Drugi aksiom govori o tem, da sprememba v druţinski strukturi 

povzroči spremembo v doţivljanju in vedenju vseh članov druţinskega sistema. Tretji 
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aksiom: Posameznik, ki dela s članom druţine ali celo druţino, tudi sam postane del konteksta 

druţinskega dogajanja. Terapevt in druţina se poveţeta, da bi oblikovala nov, zdaj terapevtski 

sistem za spreminjanje vedenja posameznika.« (Čačinovič Vogrinčič, 1998a, s. 83) 

Bronfenbrennerjeva bioekološka teorija razlaga, da se  druţina vključuje v izobraţevanje in 

poudarja, da biološke preddispozicije in dejavniki okolja vplivajo na razvoj človeka. Razvoj 

posameznika je umeščen v okoljske sisteme, ki se med seboj prepletajo. Otrok se razvija skozi 

dvosmerno komunikacijo, ki poteka med sistemi, kot smo ţe omenili v prejšnjih poglavjih 

(Bronfenbrenner in Lütscher, 1981, v Petko, 2003; Rajgl, 2010). 

Lernerjeva teorija druţinskih sistemov (1989, v Couchenour in Chrisman, 2004, v Rajgl, 

2010) je nadaljevanje Bronfenbrennerjeve (prav tam)  in pravi, da je druţina dinamični 

sistem, kjer se ne spreminja samo otrok, ampak se v odnosu otrok – druţina, spreminja tudi 

druţina. Tako obojestransko vplivata en na drugega (Rajgl, 2010). »Tudi otroci nosijo v 

druţino sporočila iz zunanjega sveta.«, ki pa jih druţina različno sprejema. Včasih rušijo 

meje, ki jih je druţina imela, včasih jih ne sprejme, saj je hkrati varen prostor, ki v primerjavi 

z druţbo dovoljuje manj in počasnejše spremembe (Tomori, 1994, s. 13). 

Z vidika teorije druţinskih sistemov lahko razumemo tudi programe pomoči, ki so namenjeni 

otrokom in mladostnikom. Večina programov ima v ozadju enega izmed ciljev, to je  pomoč 

druţini. Apelirajo namreč na interakcije med otrokom in druţino, ter da je tako moţna tudi 

posredna pomoč. 

Sposobnost za konflikt je kompetenca osveščenosti o problemih, ki so globlji od vsakdanjih in 

običajnih ter takšnih, ki so za strokovnjake dostopni, saj jih uporabniki delijo z njimi. Mertens 

(1974, v Čačinovič Vogrinčič, 1993) je znotraj nastavkov simboličnega interakcionizma, 

teorije komunikacij, kognitivne teorije in psihoanalize pokazal na pogoje za nastajanje 

konfliktov in za njihovo razreševanje. V njegovi formulaciji to pomeni: »Vzgoja sposobnosti 

za konflikt mora usposobiti otroka, da pričakovanj in atribucij staršev, njihovih etiketiranj ne 

sprejme brez vprašanja; da pristane na ambivaletnosti in dvoumnost potreb staršev, jo zdrţi in 

se tako uspešno razloči (razmeji) od staršev.« (Mertens, 1974, v Čačinovič Vogrinčič, 1993, s. 

50).  

Skozi zgodovinski razvoj pomoči se razvijajo tudi stroke. Tako počasi tudi socialna 

pedagogika dobi lastno identiteto in mesto v prostoru pomoči.  Hans Thiersch predstavlja nov 

koncept socialnopedagoškega dela. Koncept der Alltags- und Lebensweltorientirung je 



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

12 

 

koncept socialne pedagogike, usmerjene v vsakdan in ţivljenjski svet (Grunwald in Thiersch, 

2007; Weinert Portmann, 2009). Tu kot izziv vidi prepoznavanje protislovij, odprtih 

moţnosti, disfunkcionalnosti v strukturah vsakdana. Pri tem pa je potrebno vsakdan obvladati 

skozi majhne spremembe. Kar pravzaprav pomeni, da obstaja potreba po socialnopedagoški 

pomoči druţini, nanašajočih se na vsakodnevno teorijo (Alltagstheorie) (Weinert Portmann, 

2009). Ali kot Thierscha (1978; 1986; 1999; 2000, v Petko, 2003) interpretira Petko (2003), 

da v praksi to pomeni klientu razumljivo, pragmatično, odprto in sprejemljivo nuditi pomoč. 

Ponudbe naj bi bile ustrezne in v bliţnji okolici  ter takšnih oblik, ki so realne. 

»Strukturni tehnološki manjko« kot poimenujeta Luhmann in Schorr (1988, v Petko, 2003) 

podlago za socialnopedagoško profesionalno delo, nam pojasnjuje vedno prisotno negotovost 

pri delu. Tako s strani klientov kot strokovnjakov je negotovost vedno prisotna, saj nihče ne 

ve, kakšne posledice in kako se bo dejavnik nudenje pomoči rezultiral čez nekaj let. Nihče ne 

more reči: »Ta intervencija je bila pravilna.« (Petko, 2003). 

Na odnose, ki se razvijajo med strokovnjaki in uporabniki v procesu pomoči lahko gledamo 

tudi skozi oči komunikacije. 

Ustrezna komunikacija ima nekaj pravil (Tomori, 1994, s. 60):  

 govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je sporočilo 

namenjeno, 

 razumljiv, odprt in enoznačen način izraţanja čustev, misli in stališč, 

 občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov druţine, 

 upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč, tudi če so ta 

različna od drugih, 

 izraţanje le svojih lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli drugim, 

 uporabljanje imen, ne pa nedoločnih oznak za druge člane druţine, 

 sposobnost za strpno dogovarjanje, 

 izogibanje ugotavljanja »kdo ima prav« in motiva »kdo bo koga«. 

Druţina oblikuje lastne specifike v nebesednem in besednem komuniciranju – tako načinu kot 

vsebini. Pri tem pa se seveda hitro prepozna, kakšne odnose ustvarjajo ter kako učinkoviti so 

člani druţine pri reševanju problemov (prav tam). 
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Thiersch (1978, v Petko, 2003) o pomoči za samopomoč pove, da morajo biti cilji pomoči in 

pot do njih jasno definirani ter tudi časovno omejeni,  sicer lahko pride do kontraučinkov. 

Usmerjeni so namreč v učenje/usposabljanje za samopomoč.  

1.2.2 Modeli in principi dela 

»Socialnopedagoška druţinska pomoč (Familienhilfe) je najhitreje razvijajoče se področje pri 

pomoči mladim (Jugendhilfe) v Nemčiji.« (Petko, 2003. s. 13) Avtor socialnopedagoško 

druţinsko pomoč definira kot »pomoč za samopomoč«. 

V nemški zakonodaji je socialnopedagoška pomoč druţinam definirana kot 

»Socialnopedagoška druţinska pomoč naj bi skozi intenzivno oskrbo in spremljanje druţine 

pri njenih vzgojnih nalogah, pri reševanju vsakodnevnih problemov, rešitvami konfliktov in 

kriz, podprta v kontaktu s sluţbami in institucijami dajala pomoč za samopomoč. Po pravilu 

dolgoročnega delovanja je pritisnjena in potrebna za delo z druţino - sodelovanje 

(Mitarbeit).« (31 KJHG (Kinder- und Jugendhilfe Gesetz, 31. člen), v Kron-Klees, 2001,  s. 

46; v Petko, 2003). 

Leal (1999, v Jakovljević, 2010), Dempsey in Keen (2008, prav tam)  prav tako izpostavljajo 

druţino kot celoto in kot polje, kjer strokovnjak dela v smeri pomoči za samopomoč, saj 

pušča druţini, da sama odloča in prevzema kontrolo nad druţinskim ţivljenjem in pomočjo 

otroku. 

Po Weinert Portmann (2009) lahko predstavimo tri modele socialnopedagoške druţinske 

pomoči. Prvi je definiran kot »low level« (nizko stopenjski). V druţbi so prisotne teoretične 

razlage, kaj je druţina,  različni vedenjski modeli in modeli nevsiljivih druţinskih struktur, ki 

naj bi delovale. To je »klasična« druţinska pomoč. Drugi model je svetovalni, terapevtski 

zasnutek. Tu naj bi bilo delovanje zavestno in to takrat, ko je potrebno. Socialna pedagogika 

se odloča še za en koncept, in sicer za direktivno socialnopedagoško delo, kjer izberemo 

točno določen cilj, na katerem delamo, dokler ne pridemo do rešitve »ozdravitve«. 

»Egler loči pet različnih osnovnih vrst nudenja druţinske pomoči. Socialnopedagoška pomoč 

lahko stremi h klasični delitvi vlog v druţini, lahko predstavlja ciljno usmerjeno podporo 

otrokom in/ali materam, lahko prispeva v smislu materialne eksistence ali ţivljenjske pomoči, 

lahko je dejavna v polju skupnostnega ali četrtnega dela ali pa lahko nudi sistematično 

terapevtsko pomoč namenjeno celi druţini.« (Petko, 2003, s. 18). Cilji socialnopedagoške 
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druţinske pomoči so postali še bolj raznoliki. Prevzemajo tudi pomoč v kriznih situacijah in 

diagnostične naloge. Tudi svetovanje in terapije so v porastu (prav tam). 

Petko (2003) razvije principe dela z druţino in podrobno opiše, kako je potrebno v praksi 

nekaj izvajati in kakšni so cilji. Strnjeni pregled teh osmih kategorij principov dela z 

druţino/v druţini nam daje točno predstavo o tem, kako si Petko (2003) to predstavlja: 

 Spoštovanje druţinskega ţivljenjskega sveta. Spoštovanje pri tem vključuje 

vrednotenje in sprejemanje dogajanja v druţini. 

 Pospeševanje in spodbujanje samopomoči. 

 Poudarjati odličnosti in vire, ki jih ima druţina ţe sama po sebi. 

 Opolnomočanje staršev. 

 Zaupanje v to, da ima druţina potenciale za spremembe. 

 V delo integrirati strokovnost in lastno osebnost/človeškost. 

 Iskati sodelovalni odnos. 

 Upoštevati cilje druţine. 

 

1.2.3   Nekatere oblike druţinske pomoči v praksi 

Schiepek (1998, v Petko, 2003) pravi, da je socialno delo v druţini opravičeno, ko je druţina 

z mreţasto strukturo, kompleksna, nejasna, netransparentna (neprosojna) in dinamična na 

svojstven način. Tako razvoju druţine lahko v omejenem času napovemo uspeh in načrtujemo 

naše delo. Cilji so takrat v odprtem poloţaju – kar pomeni, da jih vsi sodelujoči skušajo 

dosegati.  

V praksi srečanje oz. delo z druţino pomeni vse to (Weinert Portmann, 2009): 

 Simbolično srečanje druţine in znanosti: srečata se znanstveno mišljenje, ki lahko 

druţini pomaga, vendar le skozi zaupljiv odnos, ki nudi rešitve glede na potrebe 

druţine v njenem vsakdanu. 

 Srečanje med gostom in gostiteljem: kot gost se običajno počuti vsak zaţeljenega, 

je na kavici, je postreţen in nato gre. Socialnopedagoška sluţba malo spremeni 

pojmovanje gosta. Saj ta gost ne odide, ni mu pomembna »kava«, vendar pogovor 

in situacije, v katerih lahko ponudi tudi svoje znanje. Tako je za gostitelja takega 

gosta tudi teţje sprejeti. 
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 Srečanje med kulturnim poljem in delom: v proces dela z druţino spadajo vsi 

posamezniki s svojo osebno celoto, ki jo dajejo v skupno druţinsko dinamiko. Tako 

krmarijo skupaj v svetu novih izkušenj - med vedenji, občutki, situacijami, 

novostmi, ki včasih presenečajo, vpeljujejo nova vedenja. 

 Srečanje v skupnem ukrepanju – sodelovanju: v medsebojnem učenju, kako se 

pogovarjati, se odpirajo nove teme, tabuizirane teme, nove situacije in nove rešitve 

ter ukrepi. Tako iz sveta izkušenj pridemo do sveta ukrepanja. 

 Pogovor je tako ena izmed najboljših metod učenja medsebojnega poslušanja. 

 Opazovanje je pomembno za refleksijo in torej ukrepanju po konfliktih in ostalih 

situacijah, ki so v določenem trenutku še v afektu. 

 Eksperimentiranje: kot vnaprej dogovorjeno, s časom omejeno preizkušanje novih 

vedenj v vsakdanjih situacijah z namenom iskanja novih rešitev. 

 Priporočila in predstavitev: skozi priporočila lahko socialni pedagog ponudi učenje 

novih kompetenc, opolnomočenje druţine, v širšem kulturnem smislu pa tudi 

integracijo v druţbo. 

V slovenskem Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) vidimo, da so storitve,  

namenjene odpravljanju socialnih stisk in teţav (11. člen ZSV)  razdeljene v več kategorij. 

Poglejmo si tri kategorije, pod katerimi tudi najdemo različne socialnopedagoške programe. 

Pri »prvi socialni pomoči« dobijo ljudje pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi socialne 

stiske in teţave. Upravičenec je seznanjen o vseh moţnih oblikah socialno varstvenih storitev 

in dajatev, ki jih lahko uveljavi ter o obveznostih. Osebna pomoč  obsega svetovanje, urejanje 

in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter 

izboljšanje socialnih zmoţnosti. V 15. členu ZSV beremo: »Pomoč druţini po tem zakonu 

obsega pomoč za dom, pomoč na domu in socialni servis. Pomoč druţini za dom obsega 

strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med druţinskimi člani ter pri skrbi za 

otroke in usposabljanje druţine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem ţivljenju. Pomoč 

druţini na domu obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v 

drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, 

bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna 

za vključitev osebe v vsakdanje ţivljenje.« Pod institucionalno varstvo spadajo zavodske 

oblike pomoči, v drugi druţini ali drugi organizirani obliki, ki so kot nadomestilo ali 

dopolnilo za funkcije doma in lastne druţine (16. člen ZSV). 
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Vodovnik (2006) nas preko slovenske zakonodaje seznanja, da so za psihosocialno pomoč pri 

nas zadolţeni v prvi vrsti Centri za socialno delo, socialnovarstveni zavodi (ki niso javni 

zavodi): sprejemališča, materinski domovi, svetovalnice, ipd; ter prostovoljne in neprofitne 

organizacije: dobrodelne, invalidske organizacije, organizacije za samopomoč. 

V brošuri Kam in kako po pomoč v duševni stiski (2009 in 2010) lahko dobimo hiter osnovni 

pregled nad tem, kdo vse se ukvarja s posamezniki, ki potrebujejo pomoč. Pri tem nekateri 

bolj ali manj intenzivno vstopajo v proces pomoči druţini. Naj naštejem nekatere: zdravniki  

v bolnišnicah, psihiatri v psihiatričnih bolnišnicah, psihoterapevti v svetovalnicah, nevladne 

in humanitarne organizacije s svojimi pisarnami za svetovanje in informiranje, dnevni centri, 

stanovanjske skupine, programi zdruţenj svojcev oseb z duševno motnjo, skupine za 

samopomoč, program socialne mreţe, telefoni za pomoč v stiski; Centri za socialno delo 

ponujajo: prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč druţini za dom, storitev koordinirane 

obravnave v skupnosti, storitev odvzema poslovne sposobnosti, organizirane oblike bivanja; 

zaposlitveni programi; domovi za starejše; preventivni programi; krizni programi; pravna 

pomoč; Zavod za zaposlovanje. 

V praksi obstaja mreţa ustanov, ki so usmerjene prav v pomoč ljudem v akutnih krizah, npr. 

varne hiše, centri za otroke in mladostnike, ki beţijo od doma, zaupni telefoni, razne oblike 

pomoči osebam, ki so poskušale narediti samomor, pomoč osebam, ki jih prizadene samomor 

druţinskega člana, itn. Vzporedno z novimi dejavnostmi naraščajo tudi potrebe po novih 

znanjih za razumevanje oseb po doţivetih travmah in za pomoč (Stritih, 2005). 

Primer iz Nemčije iz Tübingena kaţe, kakšne moţnosti ima socialna pedagogika v 

organizacijskem smislu. Tam je v eni veliki krovni organizaciji, ponujena različna druţinska 

pomoč, v obliki različnih vrst programov glede na potrebe uporabnikov. Avtorji (Allert, 

Bieback-Diel, Oberle, idr., 1994) prikaţejo, kaj vse v Tübingenu ponuja organizacija 

Sophienpflege (obstaja še druga velika organizacija Martin Bonhoeffer-Häuser, ki po 

dogovoru s Sophienpflege pokrivata različne predele mesta) ponuja: zunanje stanovanjske 

skupine, socialnopedagoške Tagesgruppe, mladinsko oskrbo, druţine v nuji, šolo za vzgojno 

pomoč, svetovanja in terapije, pedagoška izobraţevanja in dodatna izobraţevanja. V najbolj 

originalnem smislu pa druţinska pomoč pomeni neposredno pomoč druţinskega pomočnika 

(FamilienhilferInn) na domu (prav tam). 

Socialnopedagoška druţinska pomoč je intenzivna dolgo trajajoča pomoč (do dveh let ali več 

lahko tudi do 20 ur tedensko) pri čimer je glavni cilj socializacijske funkcije druţine obdrţati 
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ali pa jih ponovno vzpostaviti (MAGS, v Matscha, 1991). Matscha (prav tam) v tem primeru 

govori o mobilni socialnopedagoški pomoči na domu, ki je v nemškem prostoru uveljavljena 

v praksi, pri nas pa je le zapisana v Vzgojnem programu (2004), a se ne izvaja. 

V Švici je druţinska pomoč predvsem spremljanje druţine, in sicer ne na zvezni ravni 

(Bundesland) kot je to v Nemčiji, ampak na ravni skupnosti in kantonov. Pomoč je občutno 

manj razširjena kot v Nemčiji. Nimajo neke homogene slike, kako naj bi pomoč izgledala. 

Včasih sodelujejo le društva (Petko, 2003).  

Za razliko od Nemčije  spada pod druţinsko pomoč v Ameriki druţinska podpora na domu 

(Home-based family support) in sluţba za varstvo druţine (family preservation services). To 

pomeni, da se bolj osredotoča na posamezno problematiko – je specializirana za določeno 

problematično področje oz. starostno skupino otrok ali pa se ukvarja s starši (Wasik in Bryant, 

2001, v Petko, 2003). 

Tako ima Amerika precej kriznih programov za ukrepanje v kriznih situacijah, prav tako pa 

druţinske centre, kjer gre za oskrbo otrok, svetovanje pri vzgoji in pomoč pri nastajanju 

druţin. Druţine si morajo same iskati pomoč. Redko se nudi pomoč znotraj druţine (Petko, 

2003). 

 

1.2.4 Cilji pomoči 

Merchel (1998, v Petko, 2003) kot prepoznavanje izidov socialno pedagoškega dela v pomoči 

druţinam definira pogled skozi tri kvalitete dela, in sicer skozi strukturno kvaliteto (kaj in 

kako ponuja institucija v svojem okviru), kvaliteto procesa (posamezne aktivnosti za dosego 

določenega cilja) in kvaliteto rezultata (ocenitev uspehov intervencij). 

Kako in na katerih področjih bo pomoč potekala, je odvisno od tega, kako si starši definirajo 

problem, moţne rešitve, kakšne potenciale imajo starši ţe v sebi za samopomoč, kje vidijo 

moţnost za sodelovanje s strokovnjaki, kje so njihove sposobnosti za sodelovanje, koliko so 

pripravljeni sodelovati, koliko so pripravljeni na spremembe situacije, koliko moči imajo za 

le-te. Pri tem lahko imata različne predstave ţe partnerja med sabo, še bolj pa je potrebno 

predstave in pričakovanja usklajevati, ko so tu še strokovni delavci (Kron-Klees, 2001). 

Mesec in Čačinovič Vogrinčič (1996) poudarjata opolnomočenje (podpiranju druţine pri 

iskanju njenih lastnih virov, moči in razvojnih moţnosti) in pragmatično realistično 
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naravnanost (usmerjenost na tisto, kar je uresničljivo in dosegljivo, ne da bi grobo posegali v 

druţino, z zavedanjem, da lahko drobne spremembe peljejo v obširnejšo reorganizacijo 

ţivljenja, ki naredijo ţivljenje, četudi ţivljenje z »nerešenim problemom«, znosnejše) kot tista 

dva cilja, ki si ju je vredno zastavljati pri delu z druţino. 

Podobno po Nielsenu (1986, v Petko, 2003) skrbi socialni pedagog pri druţinski pomoči za 

razbremenjevanje, usposabljanje in opolnomočenje. Ali kot pove Richterich (1995, prav tam): 

daje strukturo, model »biti« in lastno odgovornost.  

Da bi na koncu druţina zmogla kompetence za samopomoč (ki smo jo ţe na začetku 

opredelili kot glavno obliko pomoči) in bila stabilizirana, obstaja nekaj ciljev (Matscha, 1991, 

s. 2): 

 Starše in otroke usposabljati za samostojno ţivljenjsko reševanje (problemov). 

 Čustvene vezi med druţinskimi člani ohranjati in pospeševati. 

 Skozi preventivno pomoč preprečevati, da bi začetni konflikti do resnih in teţkih 

konfliktov napredovali. 

 Lastne sposobnosti in moţnosti druţine podpreti in razvijati. 

 

1.2.5 Metode dela 

Dela z druţino se vsi programi lotevajo sistematično in načrtovano. Zato vsi prehodijo 

določene faze dela z druţino, ki so običajno podobno opisane. Po Weinert Portmannu (2009) 

spoznamo en model: 

 Začetna faza: je namenjena času za grajenje zaupanja in odkrivanja teţav, ki še niso 

bila izraţena pri uvodnem sprejemu. Tako se tu oblikuje načrt za ukrepanje pri delu 

z druţino. 

 Faza intenzivnega dela: specifične teme, zaţeljeni cilji, posamezne situacije so v 

ospredju in se jih da v obravnavo med druţino in delavcem. Pomembno je, da ima 

delavec moţnost biti na razpolago po telefonu 24 ur na dan. Tako lahko druţina v 

krizni situaciji vedno ukrepa s klicem na pomoč. 

 Faza stabiliziranja: v tej končni fazi reflektiramo, kar se je druţina naučila, na 

kateri točki je druţina sedaj, kakšni so bili napredki. 
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Z vidika strokovnjaka, je smiselno poznati, kako določene intervencije – impulze razumejo 

»klienti« (Petko, 2003): 

 O problemih se pogovoriti  pokazati razumevanje. 

 Kompetence izvabljati (zbezati ven iz uporabnika)  kompetence prepoznati. 

 Ugotavljati pomene  formuliranje novih pogledov. 

 Navezovati se na klienta, izhajati iz njega  ponujen je praktični nasvet. 

 

»Delovni pogovor z druţino je namenjen raziskovanju sedanjosti, da bi načrtovali 

prihodnost.« (Čačinovič Vogrinčič, 2006, s. 4) Pogovor si lahko razlagamo kot eno izmed 

najpogostejših pa tudi najučinkovitejših metod dela. 

Glavne značilnosti pogovorov (Petko, 2003): 

 Pogovoriti se o problemih in jih skušati razumeti – pripovedovanje problemov in 

njihovo prepoznavanje. 

 Privabiti na dan kompetence in jih prepoznati – pripovedovanje problemov in 

pozitivne povratne informacije. 

 Ponuditi nove poglede – zvedeti pomen in ga formulirati na novo – iz novega 

zornega kota. 

 Dati pobudo za praktične spremembe – nasveti in predlogi z odnosom do 

uporabnika pomoči. 

May (1996, v Petko, 2003) sistematizira vprašanja, ki pridejo v poštev pri delu z druţino in 

jih razdeli v podvrste. Linealna vprašanja so tista, ki sprašujejo po vzrokih, strategijska 

vprašanja poskrbijo za pričakovane odgovore. Kroţna vprašanja sprašujejo navzočega 

partnerja o oceni drugih ljudi. Refleksivna vprašanja pripomorejo k širšemu in 

spremenjenemu načinu razmišljanja, gledanja na cilje in moţnosti pomoči. May našteva še 

nekaj pomembnih tehnik (prav tam): preinterpretacija, pozitivna konotacija, metafore in slike, 

pripovedovanje zgodb, genogram, skulpture, paradoksalne intervencije in opisovanje 

simptomov  in eksternalizacija. 
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Individualni načrt  

Oblike izvajanja pomoči za otroke s posebnimi potrebami so v večini institucij običajno 

zapisane v individualnem načrtu. Bruder (2000, v Jakovljević, 2010) ne govori  le o 

individualnem načrtu za posameznika, pač pa uvede tudi individualni druţinski načrt. Razlika 

med načrtoma je, da druţinski vključuje še pomoč ponujeno druţini in kako bo ta vstopala v 

proces pomoči otroku, medtem ko je individualni usmerjen (le) na strokovno pomoč ponujeno 

otroku. Tako je obravnava usmerjena tudi k druţini in opredeljena s potrebami in načini 

nudenja pomoči ostalim članom druţine. 

 

1.2.6 Zakonska podlaga za pomoč otrokom in druţini 

Zakon o vzgoji, odgovornosti staršev in pomoči otrokom in mladini iz nemške zakonodaje 

zelo jasno definira, iz kod izhaja pravica in hkrati dolţnost drţave za pomoč druţini, ko ta 

stoji pred problemi. 

 »Vsak mladi človek ima pravico do pospeševanja njegovega razvoja in do vzgoje v 

odgovorno in za ţivljenje v druţbi sposobno osebo« (1 KJHG, v Kron-Klees, 2001, s 15; v 

Krüger, 1998, s. 161) je definicija, ki govori o dobrem za otroka z vidika, kako je to v 

zakonodaji definirano.  

»Nega in vzgoja otrok sta naravni pravici staršev in njihova dolţnost. …  Pomoč otrokom in 

mladini bi se naj izvajala takrat, ko ti potrebujejo dodatno pomoč pri njihovem razvoju v 

individualnem in socialnem smislu, ko potrebujejo njihovi starši in ostali aktivni v vzgoji 

svetovanje in podporo pri vzgajanju, ko jih je potrebno ščititi pred nevarnostmi in je potrebno 

prispevati pozitivne ţivljenjske pogoje zanje in njihove druţine, da zmorejo zaţiveti ali 

vzdrţevati za otroke in druţino prijazno okolje.« (Krüger, 1998, s. 161) 

Prav tako v slovenskem Zakonu o socialnem varstvu v 1. členu preberemo: »Socialno 

varstvena dejavnost obsega preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, 

druţin in skupin prebivalstva.« 

54. člen slovenske Ustave (Ustava Republike Slovenije) pa pravi: »Starši imajo pravico in 

dolţnost vzdrţevati, izobraţevati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolţnost se staršem 

lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa 

zakon.« 
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1.2.7 Uspešnost pomoči 

Nielsen (1986, v Petko 2003) je po padcu berlinskega zida, ko so druţine potrebovale pomoč, 

naredil raziskavo z intervjuvanjem druţin, ki so bile deleţne pomoči. 25% druţin je povedalo, 

da vidijo uspeh in napredek. Prav tako, pa skozi reprezentativni vzorec raziskave ter skozi oči 

več strokovnjakov – ocenjevalcev ugotavlja, da 62% pripisuje pomoči »prej uspeh« (kot 

neuspeh) in 86% kot »vsekakor smiselno«.  

Rezultati raziskav o uspešnosti druţinske pomoči so precej različni. Po Blümlovih (1994, v 

Petko, 2003) raziskavah ocenjuje tretjina »primerov« delovanje pomoči kot zelo visoko, 

četrtina pa kot nizko. »V 52% primerov so bili cilji ali delni cilji doseţeni in v 23% primerov 

je bil ukrep prekinjen ali pa je bila pomoč odklonjena. Običajno ţe takoj po poskusni fazi.« 

(Petko, 2003, s. 61). Petko (2003) nato primerja še nekaj raziskav več avtorjev, kjer so lahko 

dobljeni rezultati precej različni. Ena raziskava govori o 80% doseţenem uspehu, medtem, ko 

Elgerjeva (1990, prav tam) govori o 32% uspešnosti. 
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1.3  Partnerstvo s starši 

»Na starše in dom je potrebno gledati kot na kazalnike, kako bo otrok napredoval v ţivljenju 

in izobraţevanju.« (Wright 2003, v Rajgl 2010, s. 11). 

Ta stavek nam  napove, o čem bo govorilo naslednje poglavje. Gre za povezanost ali celo 

srečanje doma in institucije. Pogledali si bomo, kako je videti in kako se razvija delo s starši. 

Znanost se največ ukvarja s starši, ki jih srečujemo v vsakdanjiku otrok – v šoli. Zato bo 

velikokrat uporabljena terminologija šole: učitelji, učenci, izobraţevanje... Vendar si jih lahko 

širše interpretiramo, ter imamo tako za »učitelje« vse »strokovnjake«, ki prihajajo v stik z 

»učenci« – »otroki« v različnih institucijah. Vsaka institucija ima svoje specifično poslanstvo 

(vzgoja, izobraţevanje…).  V širokem smislu so prav vse vezane na socializacijo otroka. Vse 

imajo vsaj posreden stik s starši, saj vendarle vstopajo v delo z njihovimi otroki. 

Tako Resman (1992, v Rajgl, 2010) govori o vlogi šole glede socializacije otrok. Vidi jo kot 

kompenzacijsko, komplementarno in kooperativno, ki postavlja starše v sodelavsko, 

pomočniško ali klientsko vlogo. Kaj te vloge v praksi pomenijo, kako utemeljujejo smiselnost 

sodelovanja med starši in strokovnjaki, iz kakšnih različnih vidikov lahko institucija gleda na 

starše, kakšne oblike sodelovanja se v praksah uporabljajo, kaj le-te dobrega prinesejo in kje 

se pojavljajo teţave, pa bomo skušali razloţiti skozi sledeče poglavje.  

 

1.3.1 Zakaj sodelovanje s starši? 

Čačinovič Vogrinčič (1999) zaznava sodelovanje s starši kot posebno nalogo, za katero se vsi 

zavedajo, da je potrebna, nima pa v slovenskem prostoru še jasno razvitih konceptov. Zato se 

bomo najprej vprašali o razlogih, ki nam odgovarjajo na vprašanje, zakaj, naj bi bilo to 

pomembno in potrebno.  Kljub temu, da daje  Skalar (2000) v svojem članku o mladostnikih 

in kako delujejo v zavodih, občutek, da delo z druţino ni omembe vredno (v vsem napisanem, 

namreč ne omenja prav nič druţin, dela s starši, ipd.), morda prav zaradi nerazvitosti tega 

področja, po drugi strani najdemo kar nekaj avtorjev, ki so se ukvarjali s to tematiko. Na 

področju čustvenih in vedenjskih teţav se s sodelovanjem s starši ukvarja predvsem Vec 

(1992, 1998, 2000). Vsekakor je področje dela s starši, ki je v literaturi najobseţneje 

obravnavano šola. Gre za šolo, ki si postavlja vprašanje o pomembnosti, smiselnosti in 

učinkovitosti dela – sodelovanja – partnerstva s starši. 
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Resman (1992, v Koselj, 1997) poudarja, da sta socializacija in napredovanje otrok v šoli 

odvisna od stopnje povezanosti med šolo in domom. V prvih razredih je tovrstno sodelovanje 

usmerjeno predvsem v splošen napredek in razvoj otroka, v ospredju je otrokova socializacija. 

Pri starejših učencih pa vse bolj prevladuje skrb za učni uspeh, ki je podlaga za napredovanje, 

človekovo socialno in poklicno usmeritev ter materialni in duhovni obstoj.  

Henry (1996, v Čačinovič-Vogrinčič 1999,s. 179; 2006) navaja sedem argumentov, zakaj je 

sodelovanje med starši in šolo potrebno in koristno. »Prvi je potreba šol samih, ki niso 

zadovoljne s stanjem, kakršno je, da najdejo nove pristope. Drugič: učitelji se lahko učijo od 

znanja, ki ga imajo starši o svojih otrocih, starši lahko nastopajo kot zagovorniki otrokovih 

pravic. Tretji argument temelji na pravici staršev, da so udeleţeni v izobraţevanju in vzgoji 

otrok v šoli. Četrtič: sodelovanje med starši, učitelji in administracijo pripelje do boljših 

odločitev, manj je konfliktov. Peti razlog je uporaba virov, ki jih imajo starši na voljo: njihovo 

materialno in politično podporo, starši lahko nastopajo kot zagovorniki šole. Šestič: ker starše 

ne zavezuje politika šole, so lahko nosilci novih uvidov in idej znotraj šole, laţje prinašajo 

ocene uspešnosti, ki jo je teţko postaviti med kolegi; v šolo prinašajo potrebe skupnosti. In 

končno sedmi argument: avtorica navaja vrsto raziskav, ki potrjujejo, da je sodelovanje 

staršev in šole imelo pozitivne vplive na učni uspeh, na stališča učencev do šole, na njihove 

aspiracije; uspešnejši so učenci, katerih starši sodelujejo, to velja tudi, če upoštevamo 

socialno-ekonomski status in raven izobrazbe.« Ali kot pove Legac (1996, v Koselj, 1997, s. 

29): »Odnosi med druţino in šolo so pomembni za otrokovo duševno zdravje, kakovost 

ţivljenja in psihosocialni razvoj.«  

Avtorji Kalin, Resman, Šteh, idr. (2009) povedo, da je bila teza, da kvalitetnejše sodelovanje 

med starši in šolo obstaja, boljši je učenčev učni uspeh, ţe dostikrat empirično dokazana v 

svetovnem merilu. Prav zaradi tega je sodelovanje med tema dvema sistemoma nujno 

potrebno in upravičeno. Pri tem pa seveda vsak nosi svoje odgovornosti, dolţnosti in pravice. 

Koristi od sodelovanja med starši in šolo pa nimajo le otroci ter šola, ampak tudi starši. Če je 

s starši omogočeno dobro sodelovanje, pomeni, da smejo starši postati veliko bolj soudeleţeni 

in aktivni pri spremljanju svojega otroka in pri delovanju šole. Posledično nanje to vpliva 

tako, da se (Kalin, Resman, Šteh, idr., 2009, s. 15): 

 Obnašajo bolj odgovorno in občutljivo do otrokovih socialnih, emocionalnih in 

intelektualnih potreb, bolje spoznajo svojega otroka. To jim daje osnovo, da 

 razvijejo bolj pozitiven odnos do sebe, 
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 povečuje se jim samozaupanje in dogaja se, da se vključujejo v otrokove priprave 

na pouk zaradi sebe (svojega razvoja), 

 postanejo bolj samozavestni pri sprejemanju starševskih odločitev, 

 manj kaznujejo in več spodbujajo otroke za šolsko delo. 

Kot vidimo, avtorji s svojimi različnimi pogledi, komu vse naj bi koristilo, da starši sodelujejo 

z institucijami, tvorijo najverjetnejšo skupno kompleksno celoto. Nekateri pravijo, da takšno 

sodelovanje koristi otrokom, spet drugi, da to pozitivno deluje na učitelje in delovanje šole, 

nekateri pa omenjajo pozitivne učinke na starše.  

1.3.1.1 Krožnost sodelovanja 

Redna medsebojna informiranost sluţi usklajevanju vzgojnih in socializacijskih prizadevanj. 

»Sodelovanje staršev z učitelji namreč pomaga pri zbliţevanju otrok in staršev, kar je temeljni 

vzvod dobrega učnega dela v šoli.« (Kalin, Resman, Šteh, idr., 2009, s. 13). Zaradi vsaj teh 

dveh razlogov ima sodelovanje med šolo in starši za starše vrednost in korist. Ti dve sta med 

seboj kroţno povezani. Z večjo informiranostjo o otroku, mu starši laţje pomagajo do 

boljšega uspeha, kar je tudi v zadovoljstvo staršev. Zbliţevanje med otroki in starši veliko 

laţje poteka so eni in drugi zadovoljni. Posledično so otroci še dodatno motivirani za dobro 

šolsko delo (Kalin, Resman, Šteh, idr., 2009). Tudi učitelj potrebuje zadovoljstvo pri delu in 

posledično s tem ohranja ali pridobiva motivacijo za svoje lastno delo. Tudi zato se odloča za 

sodelovanje s starši. Učitelji potrebujejo sodelovanje s starši, da lahko ali laţje pridejo do 

dobrih učnih uspehov učencev, ki so njihov prvi cilj poučevanja. Preko staršev laţje 

spoznavajo svoje učence in tako prilagodijo delo v razredu ali individualno delo tako, da jim 

omogočajo čim optimalnejši napredek (prav tam). 

Negativne izkušnje tako učencev, staršev in učiteljev v medsebojnih odnosih prav tako 

delujejo kroţno, vendar situacije in konflikte poslabšajo ter tako gredo v nezaţeljeno smer 

(Kalin, Resman, Šteh, idr., 2009). 

Ta kroţni model (ne)sodelovanja si lahko predstavljamo v enakostraničnem trikotniku, ki 

ponazarja enakovredno vlogo vseh udeleţenih in kako medsebojno vsi drug na drugega 

vplivajo. 
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Slika 1: Krožni model sodelovanja 

 

 

 

 

 

 

 

Vec (1992) za razliko od zgoraj navedenih avtorjev k problemu pristopa s psihološkega 

vidika. Pravi (prav tam, s. 86), da je »za otroka bolj ogroţujoče stanje biti brez okvirov, 

strukture kot biti z normativno neustreznimi.« »Iz tesne prepletenosti in eksistenčne 

soodvisnosti posameznika in druţinskega sistema izhaja, kot je razvidno tudi iz teorije 

objektnih odnosov (Blanck in Blanck, 1988), da pomeni otroku izguba objekta ljubezni v 

zgodnjem ţivljenjskem obdobju neposredno izgubo sebe.« (prav tam, s. 86).  Mogoče ne pove 

tega tako neposredno, ampak uporabi termin »socialna interakcija«, ki ga bolj razloţi v članku 

Sodelovanje s starši otrok z motnjami vedenja in osebnosti (Vec, 1998), kjer nakaţe, da je 

preko nje moţno nuditi pomoč tako staršem kot otrokom, z razlogom omogočiti za otroka 

pomembne in pozitivne učinke.  

Bečaj (1984, v Vec, 1998) postavlja tezo, da lahko istočasno, ko govorimo o otrokovem 

»disocialnem vedenjskem sindromu«, govorimo tudi o disocialnem sindromu staršev in 

celotne druţine. Njihovi odnosi so namreč patološki, kar pomeni, da funkcionirajo po nekih 

usklajenih nepisanih pravilih, kjer vsak zavzema svojo vlogo v tem disfunkcionalnem 

sistemu. In kot dodaja Vec (prav tam, s. 152) »druţino in posebej starša znotraj tega vidimo 

kot enega izmed podsistemov, ki je najtesneje povezan tako z nastajanjem kot z vzdrţevanjem 

motnje. ….Druţina nam lahko s svojimi značilnimi interakcijskimi mehanizmi, 

ţivljenjskimi razmerami in načinom komunikacije (npr. reševanje konfliktnih situacij) nudi 

osnovo za rekonstruiranje procesa, ki je pripeljal do motnje.« Kar pomeni, da lahko njegovo 

razlago razumemo pribliţno tako: socialna interakcija med strokovnjakom in druţino ponuja 
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moţnost v konkretni situaciji se učiti, spreminjati, ter zamenjati ustaljene vzorce vedenja z 

novimi, učinkovitejšimi.  

 

1.3.2 Na katerih teoretičnih konceptih temelji delo s starši? 

Oblike dela s starši, ki so se skozi leta ustvarjala, so nastajala na podlagi prepričanj o tem, 

kako deluje svet, druţba, druţina, šola, in druge institucije. Nekaj avtorjev umesti delo s starši 

v širše sociološke koncepte. Nekaj pa jih skozi prakso uvaja nove, ki izhajajo iz konkretnih 

izkušenj in so vezani na način dela. 

»Clancyjev (1995) pogled na svetovalno delo z druţino je res socialno-ekološki. Druţine, s 

katerimi smo vzpostavili svetovalni odnos, vidi hkrati na različnih mestih in v različnih 

vlogah znotraj šole in svetovalnega dela. V nekem času je to druţina, ki potrebuje pomoč, v 

nekem drugem ista druţina sama posreduje pomoč, ker se je naučila novih znanj, lahko pa je 

tudi nosilec za šolo pomembne skupne akcije! Svetovalno delo s starši in z druţinami lahko 

na novo ustvari bolj učinkovita, bolj produktivna povezovanja znotraj šole.« (Čačinovič 

Vogrinčič, 1999, s. 181) 

Iz naslednjega stavka razberemo, da nekateri enačijo oziroma ne ločujejo strogo dela s starši 

in dela z druţino. »Za svetovalno delo s starši oziroma z druţinami, ki ga vzpostavljamo za 

pomoč učencu, mora veljati enako, kot paradigmatsko velja za socialno delo z druţino: mora 

biti prispevek k spoštovanju, h kompetentnosti in dostojanstvu. Svetovalno delo mora 

prispevati k temu, da ima druţina več moči za mobilizacijo svoje energije.« (Čačinovič-

Vogrinčič 1999, s. 177) 

V šoli je svetovalno delo tisto, ki je »rezervirano«, predvsem pa naj bi bilo strokovno bolj 

usposobljeno, za delo s starši. Lahko ga pogledamo s perspektive dela s starši in  sodelovanja  

z njimi, zato naj nas izraz ne moti. Gre za še en način dela, ki se pojavlja v praksi. 

Ko gre za sodelovanje, uporabljajo različni avtorji različne opredelitve: komunikacija, 

interakcija, participacija, pravica do informiranosti, soodločanja, sodelovanja (Maleš, 1995, v 

Rajgl, 2010). Medtem ko je najnovejši koncept dela s starši »partnerstvo« (Jereb, 2010; Rajgl, 

2010; Teršek, 2010; Koselj, 1997; Vec, 2009). 

Vec (2009) navaja »dva temeljna pogleda na sodelovanje šole in doma«: 
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 Šola sprejema starše kot tiste, katerih sodelovanje je nujno za boljše funkcioniranje 

šole, pri čemer učitelji sprejemajo starše kot otrokove prve učitelje (kar lahko po 

predlogu Andreje Jereb (2010) poimenujemo »nujni partnerji«). 

 Šola prevzame storitveno funkcijo – pristaja nanjo, saj se mora prilagajati 

potrebam in zahtevam ter ciljem uporabnikov, saj je njim namenjena. 

 

Vec (1998, 2000) opiše druţinski disocialni sindrom, ki izhaja iz psihodinamske in sistemske 

teorije. Vedenjske in čustvene teţave, prav tako pa tudi teţave pri odnosih z vrstniki in 

odraslimi, so pri otrocih najbolj vidne v šolskem prostoru. Vendar pogosto izhajajo iz 

delovanja druţine, ki jo lahko prav zato označimo kot disocialno. Deluje preko patoloških 

odnosov, ki sicer v svojem lastnem sistemu funkcionirajo, so pa za okolico, ko posameznik 

vedenje prenese v socialni prostor, nerazumljivi, nesprejemljivi in moteči. Iz tega sledi 

spoznanje, da se stroka v tem primeru ne ukvarja le z disocialnim otrokom, ampak tudi 

druţino. 

  

1.3.3 Principi dela s starši 

Lepičnik Vodopivec (1996) trdi, da so principi dela z otroki in odraslimi v osnovi podobni, 

prihaja pa do razlik v interpretaciji. »Krajnc (1979) navaja Knowlesa in Filipoviča, ki med 

splošne zahteve uvrščata vrsto principov. Med njimi navajamo le nekatere. To so princip 

smiselnosti izobraţevanja, princip prijateljske klime, princip fizičnih pogojev, princip 

prilagodljivosti, princip integrativnosti, princip prostovoljnosti, princip permanentnosti, 

princip funkcionalnosti in princip aktivne udeleţbe.« (Lepičnik Vodopivec, 1996, s. 43-44).  

Principi dela s starši (Hrastovec, 2009): 

Princip medsebojnega sodelovanja: starši so pripravljeni sodelovati, ko odkrijejo pomen 

sodelovanja, kje vse jim je v pomoč. Tako lahko sodelovanje temelji na skupnih ciljih in 

nalogah za otrokov optimalni razvoj pri vzgoji in izobraţevanju. 

Princip upoštevanja in spoštovanja osebnosti staršev: strokovnjak mora staršem prisluhniti in 

jih razumeti in nikakor ne podcenjevati njihovih izkušenj in intuitivne pedagoške 

občutljivosti, ki jo imajo do svojih otrok. 
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Princip upoštevanja individualnih razlik med starši: strokovnjak mora znati v sodelovanju s 

starši upoštevati njihovo različnost in zdruţevati dve lastnosti staršev, in sicer da svojega 

otroka najbolje poznajo, hkrati pa so velikokrat nekritični in nerealni glede svojih otrok 

(Lepičnik Vodopivec, 1996 v Hrastovec, 2009). 

 

1.3.4 Odnos 

V (svetovalnem) delu s starši (čeprav je na šoli še mnogo ostalih vrst pomoči in stikov) je 

bistveno, da se vzpostavi (svetovalni) odnos, ki temelji na sodelovanju, ki ga definira in 

vzdrţuje svetovalni delavec – strokovnjak. Sodelovanje temelji na dogovoru o tem,  kdo vse 

ima problem, kdo in kako išče rešitve in kdo jih izvaja. (Svetovalni) odnos mora omogočati, 

da so šolski problemi del šole in druţinski problemi ostanejo del druţine. Prav tako mora biti 

odnos vedno odprt za konflikt, pogajanja, dogovarjanja, saj to omogoča kreativno in 

kvalitetnejše reševanje problemov v medsebojnem sodelovanju (Jakovljević, 2010). 

Krajnčan in Bajţelj (2007) poudarjata bliţino in distanco kot eno izmed teţavnejših 

komponent odnosa, saj mora strokovnjak vedno krmariti med njima. Z bliţino povečuje 

varnost, zaupanje, razumevanje…, medtem ko z distanco omogoča drugemu avtonomnost, 

samostojnost, sposobnost za lastne odločitve in ravnanje. 

Odnosi med starši in strokovnjaki se marsikdaj oblikujejo po modelih (Jakovljević, 2010): 

Model strokovnjaka: se dogaja, ko se le ta počuti povsem kompetentnega in odgovornega, 

prevzame nadzor in starše obvešča le o nekaterih informacijah, ki jih smatra za pomembne, 

starše pa usmerja z napotki. 

Model prenašanja znanj in veščin: Tudi tu strokovnjaki ohranjajo moč odločanja o ciljih in 

kaj bodo starše naučili, saj jim pokaţejo določene tehnike in metode ravnanja z otrokom. 

Starši postanejo »podaljšana roka« strokovnjakov, o čemer govori tudi Vec (2009) kot o 

problemu sodelovanja. 

Uporabniški model: Strokovnjaki starše informirajo, saj jih doţivljajo kot uporabnike, ki se 

bodo sami odločali o naslednjih korakih. Starši so poslušani, spoštovani in kompetentni za 

rešitve. Strokovnjak skuša prepoznati cilje, zmoţnosti in pričakovanja staršev. 
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Po Mikuš Kos (1991, v Rajgl, 2010) so odnosi med šolo in starši treh različnih kvalitet: 

Ne sodelujeta: zaradi kulturnih razlik, razlikah v vrednotah, strahu staršev, konfliktov zaradi 

otrokovih šolskih teţav.  

Šola in dom se v veliki meri prekrivata – šola preplavi dom: Ponavadi se to zgodi v času 

velikih stisk in teţav v šoli, ko postane teţava središče tako ţivljenja v šoli, kot druţini. Tu 

obstaja nevarnost za druţino, da izgubi lastno identiteto in se ukvarja samo še s šolo. 

 Kot najbolj »zdrav« odnos postavlja Mikuš Kos (prav tam) delno prekrivajoči prostor med 

šolo in starši.  V druţinskih odnosih ostaja veliko prostora še za druge teme, ne le za šolske.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Partnerstvo 

Najmodernejši pristop za delo s starši je partnerstvo. Kot temeljno utemeljitev partnerskega 

odnosa zaznavamo »enakovrednost« (Resman, 1992, v Koselj, 1997; Rajgl, 2010; Jereb 2010; 

Lavoie, 2008, v Jereb, 2010). 

 »Ustvariti partnerski odnos pomeni skupno sodelovanje obeh kot enakovrednih partnerjev s 

specifičnimi pravicami in odgovornostjo ter jasno določenim skupnim ciljem – blagor 

otroka… Temelj partnerskega sodelovanja je medsebojno spoštovanje in priznavanje primata 

specifičnih znanj in spretnosti drugemu partnerju ter dobronamerno sprejemanje nasvetov 

pomoči ali aktivnega medsebojnega sodelovanja.« (Jereb 2010, s. 156). V partnerskem 

odnosu, ki je enakovreden, lahko starši s svojim celostnim poznavanjem otroka in učitelji s 

Šola  Dom  Š D D Š 

Ne sodelujeta Šola preplavi dom Delno prekrivajoči postor 

Slika 2: Shematični prikaz odnosa med šolo in domom, koliko se prekrivata in koliko ne. 
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svojim strokovnim znanjem ustvarjajo komplementarni odnos pomoči ter tako otroku z 

učnimi teţavami nudijo celostno podporo (Jereb, 2010). 

Partnerstvo med šolo in domom – učitelji in starši sledi ideji enakovrednosti s skupnim ciljem 

in nalogo: socializacija otrok (Rajgl, 2010). Po Maleš (1995, v Teršek 2010) naj bi učitelji 

načrtno sodelovali in delali v partnerskem odnosu s starši z medsebojnim informiranjem, 

pedagoškim  izobraţevanjem, aktivnim vključevanjem staršev v delo šole in s svetovalnim 

delom. 

"Staršem se bomo pribliţevali, če bomo v ospredje bolj postavljali individualnost vsakega 

posameznega otroka, če jih bo šola sprejemala kot partnerje tudi pri načrtovanju in izvedbi 

šolskega dela." (Resman, 1992, v Koselj, 1997, s. 225) 

Komunikacija v partnerskem odnosu naj bi se v osnovi drţala pravil dobre učinkovite 

komunikacije (Lavoie, 2008, v Jereb, 2010).  

 

1.3.6 Kaj potrebujejo starši? 

Raziskava po Coleman (1998, v Rajgl, 2010, s. 19) je dala pomembne rezultate: 

 Starši ţelijo vedeti, da lahko pokličejo učitelja kadarkoli, se z njim pogovarjajo o 

čemerkoli in da so v šoli dobrodošli. 

 Starši ţelijo, da učitelji ravnajo z njihovimi otroki spoštljivo. 

 Starši spoštujejo prizadevanja učitelja, ki ţeli spoznati njihovega otroka kot 

posameznika. 

 Starši spoštujejo učitelja, ki je sposoben pri učencu doseči kar se da največ v 

akademskem in osebnem smislu. 

»Starši so zadovoljni, ko učitelj njihovemu otroku v razredu nudi individualno pozornost, in 

zaskrbljeni, če tega ni. Veseli so, če dobi učenec na svoja vprašanja odgovore in če pri 

poučevanju učitelj tako dolgo razlaga, dokler otrok ne razume... Učiteljev odnos do staršev 

prav gotovo vpliva na pripravljenost staršev za sodelovanje s šolo, na njihovo zaznavanje in 

doţivljanje šole.« (Coleman, 1998, v Rajgl, 2010, s. 20). 

Starši imajo potrebe po čim boljši strokovni informiranosti, ţelijo spoznati vzroke za 

otrokovo stanje, imajo potrebo po lastni aktivni pomoči pri otroku, iščejo najustreznejšo 

pomoč zanj, potrebujejo lastno spodbujajočo in zanesljivo druţino in strokovnjake, 
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potrebujejo govoriti o svojih teţavah in kako si ţelijo kaj spremeniti, imajo tudi potrebo po 

osamitvi zaradi sramu in drugačnosti, potrebujejo druţenje z ljudmi, ki imajo podobne teţave, 

ob ţelji po drugem otroku, je prisoten strah pred še enim (Čakarmiš, 1994). 

Allert, Bieback-Diel, Oberle, idr. (1994) govorijo o značilnostih sodelovanja z druţinami, ki 

imajo različne potrebe. Ene so bolj odprte do sodelovanja, druge manj, ene bolj samostojne, 

druge manj. Kar si lahko na enak način predstavljamo pri delu s starši. 

 

1.3.7 Oblike sodelovanja 

V osnovi se delijo oblike sodelovanja v ustanovah na formalne in neformalne. Kot ţe imena 

sama povedo, so formalne tiste, ki so za določeno ustanovo predpisane in se morajo izvajati, 

medtem ko neformalne pomenijo vse ostale oblike, ki niso predpisane in jih smejo institucije 

oblikovati po ţelji. Tako bomo naredili krajši pregled obeh. Ker gre v večini primerov za 

izhajanje iz prakse, lahko opazimo tendenco k modernejšim neformalnim oblikam, ki jih 

skušajo čim izvirnejše in kvalitetnejše načrtovati in izvajati. 

 

1.3.7.1 Formalne oblike  

V večini institucij so si zelo podobne. Spodaj so naštete formalne oblike, ki jih navajajo 

različni avtorji (Lutman, 2006; Hrastovec, 2009, s. 34-37; Čakarmiš, 1994, s. 31; Murnova, 

1994, v Koselj, 1997), čeprav včasih to ne pomeni, da se vsepovsod vse od napisanih izvajajo. 

 Stikov ni. 

 Stiki so omejeni le na neposreden poziv staršem s strani šole, intervencijski obisk 

na domu in podobno. 

 Različne socialne in finančne pomoči v zvezi s prehrano otroka na šoli, prevozom v 

šolo, stanovanjskimi zadevami, napotitvijo na rehabilitacijo in drugo. 

 Telefonski pogovori: lahko pokličejo kadarkoli in dobijo informacije od 

pedagogov, zdravnikov ali otrok samih. Odvisno kaj ţelijo. 

 Roditeljski sestanki: tu učitelji posredujejo staršem informacije o pomenu 

sodelovanja med njimi za otroka in jih aktivno vključi v delo in reševanje 

problemov otroka. Za vse spremembe, ki se dogajajo (premestitev v novo bivalno 

skupnost, nov šolski program, šola v naravi…) so starši obveščeni preko 
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roditeljskih sestankov. Ob petkih popoldan, da lahko starši to uredijo, ko pridejo po 

otroka. 

 Govorilne ure: na govorilne ure so ponavadi starši povabljeni v pisni obliki. 

Namenjene so predvsem izmenjavi informacij glede delovanja otroka. Učitelje 

velikokrat zanima, kako starši določene situacije rešujejo doma. 

 Obiski in odhodi domov: zaţeljeno, da gre otrok vsaj vsak drugi vikend domov ter 

da so starši aktivni sodelovalci pri vzgoji in izobraţevanju otrok. Nekateri se ne 

odzivajo na vabila. 

 Pisma staršem:  to obliko komunikacije uporabljajo za obveščanje staršev glede 

raznih sestankov, srečanj, izobraţevanj,  pridobivanje dovoljenj… 

 Druţenja s starši: formalne oblike so: roditeljski sestanki, govorilne ure, strokovni 

timi, sestanki sveta zavoda, strokovni posveti… 

 Svet staršev: vsak dom (v šolah vsak razred) ima enega predstavnika staršev. Svet 

staršev vpliva na odločitve glede delovanja zavoda. 

 Strokovni tim: na njih so vsi strokovnjaki, ki z otrokom delajo, tudi tisti, ki niso 

stalno prisotni v zavodu. Za starše, ki ţelijo imeti aktivno vlogo v timu, je 

pomembno, da dobijo priloţnost srečanja tudi s strokovnjaki, ki jih običajno ne 

srečujejo pogosto. Običajno poteka strokovni tim enkrat letno, razen v izjemnih 

primerih. 

 

1.3.7.2  Neformalne oblike sodelovanja  

Naslednje oblike predstavljajo kot primere dobre prakse, kjer z ustvarjalnimi načini 

sodelovanja s starši lahko strokovnjaki doseţejo učinke (Lutman, 2006; Hrastovec, 2009, s. 

34-37; Čakarmiš, 1994, s. 31; Murnova, 1994, v Koselj, 1997): 

 Vključevanje staršev v delovne akcije na šoli, 

 obiski staršev pri pouku (pri specialnopedagoških obravnavah), 

 dnevi dejavnosti skupaj s starši, 

 svetovanje staršem,  

 pedagoško svetovanje kot proces, v katerem je sodelovanje s starši okrepljeno, 

prilagojeno ravni moţnega sporazumevanja, ko šola daje pobude, predloge, 

nasvete, 
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 druţenja s starši: neformalne oblike so: pikniki, ekskurzije, delavnice za starše, 

dnevi odprtih vrat, novoletne zabave, izleti, kjer velikokrat otroci s pomočjo 

učiteljev pripravijo program, 

 izobraţevanja staršev: starše se vključuje v seminarje in izobraţevanja, prav tako 

lahko starši aktivno sodelujejo pri pripravi in izbiri tem izobraţevanj, 

 dnevi odprtih vrat: enkrat ali dvakrat v letu lahko starši sodelujejo, so prisotni pri 

vseh aktivnostih, ki potekajo na šoli in tako vidijo, kako poteka otrokov vsakdanjik, 

 obiski na domu: starši marsikdaj povabijo celotno skupino stanovalcev na obisk. Za 

učitelja je to priloţnost, da spozna druţino v domačem okolju, njihove odnose in 

ţivljenjske pogoje. Tako se lahko tudi stik, odnosi med učiteljem in starši okrepijo, 

 samopomočne skupine: so skupine oblikovane zaradi tega, da lahko starši 

razrešujejo svoje dileme, probleme, ter se učijo drug od drugega. Razvija se 

občutek pripadnosti in druţabnosti. Laţje sprejemajo svojo lastno situacijo, stanje 

otroka in razumejo njegove teţave. Običajno delujejo po vnaprej dogovorjeni 

strukturi in temah, 

 pisna obveščanja (po Reedingu (1999) so lahko to sporočilne kartice za sprotno 

dvosmerno sporočanje, izraţanje skrbi glede otroka, vesela sporočila, redno 

obveščanje vsak teden, beleţka za redno obveščanje, kje je otrok napredoval, kaj še 

mora storiti), 

 elektronska komunikacija (novodobna komunikacija preko elektronskih sporočil 

omogoča hitro medsebojno posredovanje informacij, s to slabostjo, da nikoli ne 

vemo, kako redno nekdo pregleduje svojo pošto, ter kako hitro je dejansko 

informiran), 

 razstave otroških izdelkov ali gostujoče, 

 proslave, 

 mentorstvo staršev pri interesnih dejavnostih in sodelovanje pri dnevih dejavnosti, 

 obisk staršev v razredu in predstavitev poklica, druţabna srečanja, 

 klub staršev za boljšo šolo, 

 izobraţevanja, delavnice, seminarji…, 

 skupno ustvarjanje vizije šole. 
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1.3.7.2.1 Sodobni trendi in primeri iz prakse:  

Seminarji: Namen seminarjev za starše ni le informiranost o teţavah, ampak tudi moţnost za 

psihoterapevtsko pomoč staršem (Čakarmiš, 1994).  

Šinkovec (1995a, 1995b, 1997a, v Čakarmiš, 1994) predstavlja tri primere šole za starše. V 

intervjuju s prof. dr. Eleno Sanchez, predavateljico druţinske pedagogike na univerzi v 

Salamanci, navaja njeno pozitivno izkušnjo, ko starši sami nakaţejo vidike in teme, ki bi jih 

ţeleli poglobiti. V majhnih delovnih skupinah tako nastane dinamika, ki se izraţa v jasnem 

načinu komunikacije, kjer lahko vsakdo izrazi svoje misli ali teţave. 

Po mnogih šolah v Španiji so uvedli šole za starše, da bi šola pomagala k izboljšanju odnosov 

med starši in otroki, kajti vzgoja je mogoča le v duhu spoštovanja in zaupanja; da bi starši 

pridobili psihološka in pedagoška znanja, potrebna za njihovo vzgojno delo; da bi staršema 

pomagala rasti v zrelosti, pa tudi k izboljšanju njunih odnosov. Staršem taka šola pomaga, da 

se sami učijo, kako vzgajati; pomaga jim, da bodo dobri pri spodbujanju svojih otrok, v ţelji, 

da bi se pozneje integrirali v sistem šole. Poudarek dajejo vzgoji za temeljne človeške 

vrednote (Čakarmiš, 1994).  

Legac (1996, Koselj, 1997) omenja tudi komunikacijske, socialne in vedenjske treninge, v 

katerih starši razmišljajo o odnosih, komunikaciji, vlogah v druţini, ter svetovanje, nudenje 

varstva in opore pri iskanju rešitev.  

Ista avtorica (prav tam) pravi, da so podobna prizadevanja tudi pri nas in so izziv tudi za 

socialnega pedagoga v šoli. 

»Strokovnjaki se zavedajo, da so tudi starši sami pogosto potrebni pomoči. Pri tem 

uporabljajo več vrst svetovalnih in psihoterapevtskih ukrepov.« (Čakarmiš 1994, s. 27). 

Vec (2000) v svojem članku predstavlja delo s skupinami staršev otrok z disocialnim 

vedenjskim sindromom. Starši otrok se srečujejo 12 do 13 krat letno. Srečanja so namenjena 

temam, ki »ţulijo« vsako druţino: npr. kaj storiti, ko otrok krade, laţe; kako se z otrokom 

pogovarjati, pri njem nekaj doseči… V ozadju te oblike dela, pa stojijo cilji, ki vedno 

potekajo na nivoju razmišljanja in pogovarjanja, kako to poteka znotraj druţine, ter 

vzpostavljanju prav teh načel na sami skupini (Vec, 2000, s. 482):  

 Jasno ločevanje vlog in odgovornosti v druţini, 

 razločevanje problema (kdaj ga ima nekdo od staršev, kdaj otrok), 
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 kdo je odgovoren za reševanje specifičnih problemov, 

 smiselnost, vrste mej ter načini, kako jih postavljati, 

 kateri so bolj funkcionalni načini komunikacije in kako jih uporabljati v 

vsakdanjem ţivljenju, 

 vrste in načini vzpostavljanja dogovorov med starši in otroki ter vrste in načini 

vzpostavljanja zahtev. 

 

1.3.8 Ovire sodelovanja 

Murn (1994, v Koselj, 1997) si ob dejstvu, da na predmetni stopnji v osnovni šoli sodelovanje 

staršev upada, postavlja vprašanja: Se starši čutijo ob naraščajoči učni zahtevnosti v vsakem 

višjem razredu dovolj sposobne spremljati svoje otroke? Je šola kraj, kjer lahko rešujejo 

stiske, ki jih doţivljajo s svojim otrokom glede šole, ter dobivajo nove uvide in spodbude? Ali 

doţivljajo, da je šola odprta za njihova stališča, prepričanja ter jih dejavno upošteva in jim 

nudi ustrezno strokovno pomoč, kadar jo potrebujejo? 

Kljub vsem oblikam sodelovanja, ki obstajajo in jih šole in ostale institucije na novo 

ustvarjajo, pa prihaja vedno znova do teţav in nezadovoljstva udeleţenih.  Poglejmo si nekaj 

dejavnikov, ki jih naštevajo različni avtorji. 

 Strothmann, Zeschitzu (1989, Hrastovec, 2009;): 

 Socialno-ekonomski so:  problemi med zakoncema ali drugimi druţinskimi člani, 

samohranilke/ci, slab ekonomski poloţaj in stanovanjske razmere, prezaposlenost 

staršev, druţine z veliko otroki, bolezen staršev, slabi sosedski odnosi. 

 Starši ne poznajo otrokove motnje, jo teţko sprejemajo in iracionalno ocenjujejo 

lastno situacijo. 

 Pojavijo se komunikacijske ovire v odnosu starši – strokovnjaki. 

Nesodelovanje staršev je po mnenju Turnbull in Turnbull (1996 v Hrastovec, 2009) posledica 

pomanjkanja motivacije, ki se pojavlja na petih različnih ravneh. Starši ne zaupajo v lastne 

sposobnosti, ne verjamejo v moţnost izbire ter da tako lahko nadzorujejo situacijo in vplivajo 

na dogodke, nimajo upanja, da lahko dobijo kar potrebujejo in ţelijo. Tako niso dovolj 

vztrajni in aktivni v procesu pomoči. Imajo pomanjkanje energije, da bi naredili prvi korak k 
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strokovnjakom in sodelovanje obdrţali. Le z vztrajnostjo lahko dosegajo dolgoročne cilje pri 

otroku.  

Slovenska raziskava (Velkavrh, 2008, v Rajgl, 2010) kaţe, da sta pomanjkanje časa in 

prezaposlenost v sluţbi najpogostejši vzrok za nesodelovanje staršev s šolo. Sledijo jim slabe 

izkušnje z učitelji, neupoštevanje mnenj staršev, nezainteresiranost (Intihar in Kepec, 2002, v 

Rajgl, 2010). 

Esler (2002, v Mrvar, 2008, v Teršek, 2010, s. 21) vidi ovire za sodelovanje med šolo in 

domom z vidika staršev: 

 Občutki neuspeha in nizka samopodoba, 

 negativen odnos in slabe izkušnje z lastnim šolanjem, 

 občutek, da jih šola oz. učitelji ne spoštujejo in ne sprejemajo kot ostale starše, 

 kulturne in jezikovne ovire, 

 socialno-ekonomske ali čustvene zadrege, 

 logistične teţave, npr. pomanjkanje časa, teţave glede varstva otrok, teţave s 

prevozom, z delovnim časom in podobno. 

Vzroki za neuspešno sodelovanje je po Wrightu in Stegelinu (2003, v Rajgl, 2010, s. 21) več: 

staršev šola ne zanima, ali so preveč zaposleni, mame bolj skrbijo zase kot za otroke, bolj jih 

zanima nakupovanje, starši so jezni, kadar jih učitelji pokličejo, ne ukvarjajo se z vzgojo 

otrok, s strani staršev pa tele: nimajo občutka, da jih učitelji ali lastni otroci ţelijo zraven, 

nimajo časa, učitelji pričakujejo preveč. 

Humphreys (2002) vidi teţavo v vzpostavljanju dobrih odnosov med starši in učitelji tudi v 

tem, da se učitelji začnejo počutiti ogroţene, če se starši zanimajo za to, kaj se dogaja v šoli, 

kako učitelji podajajo snov, kakšno znanje zahtevajo. Kontaktov, ki jih poskušajo starši 

narediti z učitelji, ne vidijo kot priloţnost za spoznavanje in skupno iskanje ciljev za otroka. 

Starši, s katerimi je teţko delati,  so tisti, ki zlorabljajo svojega otroka. Pri tem so mišljene 

tako zlorabe v smislu zanemarjanja (premajhna skrb v materialnem, vzgojnem, 

nadzorovalnem smislu, premajhna je skrb zanje), kot tudi čustvene, fizične, spolne. Če imajo 

starši osebne, partnerske in druţinske probleme, je potrebno ukrepati, ko to vpliva na otrokov 

razvoj. Potrebno je poiskati, nuditi pomoč z veliko občutljivosti, spretnosti poslušanja, 

svetovanja, informiranja o oblikah pomoči, ki jih v svoji stiski lahko najdejo. Občutljivi in 

ranljivi starši so tisti, ki so revni, bolni in nizko izobraţeni. Ti starši večkrat ne zmorejo nuditi 
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pomoči lastnim otrokom in sami potrebujejo pomoč. Starši iz različnih kulturnih okolij so 

ponavadi zaradi jezikovnih razlik in razlik v vrednotah in stališčih manj vključeni v 

sodelovanje.  To lahko učitelj premosti z zanimanjem za spoznavanje in razumevanje njihove 

kulture, glede na pričakovanja pa tudi prilagajanje oblik sodelovanja (Kalin, Resman, Šteh, 

idr., 2009). 

Zakaj se starši tako teţko obrnejo na učitelja, si Humphreys (2002, s. 205) razlaga tako: 

 strah pred tem, da bi jih učitelj kritiziral ali obsojal,  

 majhno samospoštovanje staršev, 

 nepristopen učitelj, 

 nepoznavanje učiteljev, 

 vzvišeno obrambno vedenje učiteljev, 

 občutek, da so otroci, ki morajo k učitelju, 

 negativne izkušnje z učitelji, ko so še sami hodili v šolo, 

 občutek podrejenosti, 

 formalnost srečanja, 

 strah pred ravnateljem ali učiteljem, 

 pomanjkljiva komunikacija med šolo in domom, 

 ravnateljevo odbijajoče vedenje.  

 

1.3.8.1 Pričakovanja staršev in strokovnjakov 

Oblike sodelovanja med šolo in starši v dobršni meri določa šolska politika. Kjer imajo starši 

moţnost, da sami izberejo šolo za svojega otroka, je narava sodelovanja drugačna, kot če te 

moţnosti nimajo. Na oblike sodelovanja vplivajo tudi mnogi drugi dejavniki, npr. stopnja 

šole, socialni poloţaj druţine, starost otroka, pričakovanja staršev itd. (Koselj, 1997). 

Resman (1992, V Koselj, 1997) opozarja na razhajanja v pričakovanjih staršev in strokovnih 

delavcev glede sodelovanja staršev in šole. Glavni in najmočnejši motiv sodelovanja na strani 

staršev je skrb za uspeh in napredovanje njihovega otroka. Pričakovanja ravnateljev in 

učiteljev pa so v temelju usmerjena v skrb za uspeh in napredovanje vseh učencev. Kolektivni 

uspehi so tudi sredstvo promocije šolskega dela. Dobro je upoštevati, da so starši bolj 

motivirani za sodelovanje s šolo, če na ta način lahko pomagajo svojemu otroku. Največja 

pozornost staršev je poleg skrbi za učno napredovanje otroka usmerjena v odnos učiteljev do 
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njihovega otroka, kajti ta zaznamuje nivo otrokovega uspeha v šoli. Med starši so bolj 

zaţeleni individualni stiki z učitelji kot skupinske oblike srečevanja, saj se ob individualnih 

stikih skupaj z učiteljem lahko poglobijo v delo in probleme svojega otroka (Koselj, 1997). 

Zabukovec (1992, v Rajgl 2010, s. 8) »je v svoji raziskavi ugotovila, da ţelijo starši z višjo 

izobrazbo, večjo lastno aktivnost na nivoju šole (so seznanjeni s programom šole, se aktivno 

vključujejo tudi v razpravo o programu šole ter se s predlogi vključujejo v dogajanje na šoli), 

ţelijo tudi spremembe v sodelovanju. Starši z niţjo izobrazbo bolj delujejo na nivoju razreda 

(se zanimajo za svojega otroka, se vključujejo v delo razreda, obiskujejo srečanja, ki jih 

pripravi učitelj skupaj z učenci, pomagajo učitelju) in ţelijo sodelovanje na tradicionalni 

način.« 

Mednarodna raziskava o otrokovih pravicah (Pavlović in Rutar, 2004, v Torkar, 2010), ki je 

potekala na slovenskih šolah, kaţe, da starši čutijo odgovornost za vzgojo svojih otrok kot 

enakovredno v primerjavi s šolo in si to odgovornost delijo (50:50), medtem ko učitelji veliko 

večjo odgovornost za vzgojo otrok vidijo v druţini. 

Ista avtorja v raziskavah ugotavljata tudi (Torkar, 2010, s. 51): 

 Da v sodobnem času starši ne zaupajo v lastne vzgojne sposobnosti, zato prenašajo 

odgovornost na šolo, druţbo, medije. 

 Da se starši v hitro spreminjajoči druţbi ne znajdejo več v vlogi vzgojiteljev 

(vzgojni prijemi, ki staršem sluţijo »danes«, najverjetneje »jutri« ne bodo več 

učinkoviti). 

Po drugi strani pa rezultati druge raziskave kaţejo, kako starši zaznavajo sami sebe in kako jih 

zaznavajo učitelji. V vzorcu staršev jih 65,8% meni, da znajo pomagati učencu pri skoraj vseh 

predmetih, če potrebujejo pomoč, medtem ko večina učiteljev (71,2%) meni, da znajo starši 

otrokom pomagati le pri nekaterih predmetih (Kalin, Resman, Šteh, idr., 2009). Morda se to 

znanje ne dotika direktno vzgoje kot zgornje, pa vendar se poraja vprašanje, kdo je bliţje 

resnici glede tega, koliko so starši samozavestni in kako sposobne se počutijo pri vzgoji 

lastnih otrok. 
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1.3.8.2 Rešitve 

Starše lahko motiviramo tako, da znamo z njimi ravnati na tak način, da bodo zadovoljni s 

svojim pedagoškim poslanstvom (Intihar in Kepec, 2002, v Rajgl, 2010). 

Kako lahko šola pripomore k manjšanju ovir staršev (Humphreys, 2002, s. 205-206): 

 Učitelji naj bodo laţje dosegljivi, 

 učitelji naj se staršem predstavijo z imeni, 

 učitelji naj starše kličejo po imenih, 

 vodstvo šole naj starše spodbuja, da pridejo v šolo in se z učitelji pogovorijo o 

otrokovem delu v šoli, 

 vodstvo šole naj organizira druţabna srečanja, 

 učitelji naj starše prosijo za nasvet glede otroka, 

 vodstvo šole naj starše povabi, da sodelujejo pri načrtovanju šolskih projektov, 

 učitelji naj bodo topli in prijazni, in naj se ne skrivajo za poklicno masko, 

 učitelji naj bodo iskreni tudi glede samih sebe, 

 starši in učitelji naj se redno srečujejo, 

 starši naj sodelujejo v svetu staršev, 

 učitelji naj pokaţejo očitno zanimanje in skrb za otroke, 

 učitelji naj z občutkom govorijo s starši o problematičnem vedenju njihovih otrok v 

razredu, 

 med šolo in starši naj poteka učinkovita komunikacija, tako da se lahko teţave 

»zatrejo ţe v kali«, 

 starši morajo imeti moţnost, da pokličejo v šolo vedno, kadar jih skrbi kaj v zvezi z 

njihovim otrokom, 

 starši naj bodo vedno obveščeni o šolskem učnem načrtu, 

 šola naj organizira tečaje osebnostne rasti za starše, 

 šola naj za starše organizira tečaje, kako pomagati otrokom pri pisanju domačih 

nalog, 

 učitelji naj sprejemajo starše take, kot so, in naj bodo razumevajoči do njih.  

Teršek (2010) predlaga izobraţevanje staršev kot pomoč, da bodo bolj aktivni tako v 

sodelovanju s šolo kot pri vzgoji svojih lastnih otrok. Takšna izobraţevanja lahko v njih 
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vzbudijo občutek kompetentnosti in pri tem zvišajo njihovo motivacijo za participacijo pri 

ţivljenju z lastnimi otroki. 

Rezultati raziskave avtorjev so jih pripeljali do zaključkov, da so področja medosebnih 

odnosov, sprejemanje in spoštovanje drug drugega in razvijanje organizacije sodelovanja tista 

področja, kjer je še veliko moţnosti za izboljšanje kakovosti. Oboji se namreč zavedajo 

pomembnosti medsebojnega sodelovanja, niso pa vsi, predvsem ne vsi učitelji isto, 

pripravljeni vlagati v to sodelovanje (Kalin, Resman, Šteh, idr., 2009) . 
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1.4 Tagesgruppe 

Druţine, ki dobijo s strani Jugendamt (gre za drţavni organ v Nemčiji, ki skrbi za pomoč 

otrok in mladostnikov ter njihovih druţin in pomeni podobno kot pri nas tisti oddelek na 

CSD, ki skrbi za pomoč druţinam in njihovim otrokom)  pomoč, so druţine v stiski, zato jih 

večinoma obravnavajo kot nujne primere. Kar po eni strani pomeni, da Jugendamt (v 

nadaljevanju JA) sam producira in definira druţine, kjer je pomoč nujna. Tako npr. na podlagi 

desetih primerov določi tri, ki so nujni. Ko steče odločitev o pomoči, so stranke pisno 

obveščene o tem in o nadaljnjem poteku izvajanja pomoči (Kron-Klees, 2001). 

Svojo polletno prakso v Nemčiji v Tübingenu sem opravljala v programu Tagesgruppe, ki je 

eden izmed takšnih programov, ki jih odobri JA. V polovici leta sem program dodobra 

spoznala. Poleg vsakodnevnega dela s skupino otrok, sem lahko sledila tudi delu s starši in 

celotno druţino. Delo z druţino me zelo zanima, tako sem se tudi za svojo diplomsko nalogo 

odločila, da se osredotočim na ta del. Po premisleku sem ugotovila, da ţelim v svoji raziskavi 

pod drobnogled vzeti delo s starši v Tagesgruppe (v nadaljevanju TG). V nadaljevanju ta 

program tudi predstavljam. 

1.4.1 Razvoj Tagesgruppe 

Zgodovina začetkov TG oskrbe sega v Nemčiji vse do 18. stoletja pravi Spath (1998). In sicer 

so v Tübingenu prve dnevne dekliške oskrbe, ki so izgledale kot zaposlitveni zavodi, začele 

delovati ţe v 1815 letu. Naslednje iznajdbe so bila popoldanska varstva (Hort) in dnevni 

domovi v 19. stoletju.  

V internih dokumentih TG (B.A. 2007a) preberemo, da se je le-ta še posebej razvijala v 

predelu Baden – Württemberg  (ena od nemških zveznih deţel) preko otrok, ki so obiskovali 

šole za posebne vzgojne potrebe (Förderungschule »E« (Erziehung)). V letu 2005 je bila TG 

tudi zakonodajno na novo definirana. Tako obstaja neko aktualno skupno razumevanje tega 

programa. 

Martin Bonhoeffer je kot vodja, skupaj še z dvema vzgojiteljema z namenom preventivne 

vzgoje in pozitivne zaščite mladostnikov leta 1963 ustanovil prvo tako imenovano 

Tagesgruppe, ki je bila odprta dnevno po šoli do 17 ure za dvanajst do štirinajst otrok.…  

Poimenoval ga je »dom za vogalom« (ovinkom). Vendar so do takrat TG delovale znotraj 

vzgojnih domov. Ustanovitelj si ni mogel predstavljati, da bi bilo to dolgoročno dobro in 

smiselno. Tako so ţe takrat nastale prve ideje za sedanje oblike. Hkrati pa začele postajati 

alternativa in konkurenca vzgojnim domovom (Spath, 1998). 
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1.4.2 Kaj je Tagesgruppe? 

TG je ponudba za pomoč otrokom in mladostnikom po 32 KJHG (Kinder- und Jugendhilfe 

Gesetz). Obstaja kot predhodna oblika stacionarne nastanitve, ali »polstacionarna« kot jo sami 

poimenujejo in omogoča, da ostanejo otroci in druţine v svojem socialnem okolju. Je časovno 

omejen (2 leti) ukrep s ciljem, da se v skupnem delu z druţino vzgojni problemi in vedenjske 

teţave otrok odpravijo, vzgojni in razvojni deficiti izravnajo, krizne situacije obvladajo in 

razvijajo nove perspektive (B.A., 2007b). 

TG se smatra kot vmesna oblika med vzgojnim zavodom – domom in rejniško druţino, hkrati 

pa je oskrba podobna varstvu – Hortu (dodajam: podobna oblika popoldanskega varstva kot je 

naše podaljšano bivanje). Imela naj bi terapevtske komponente in učinke. A to ne pomeni, da 

so zaposleni terapevti in da izvajajo terapijo (Lambach, Thurau, 1992).  Pri svoji praksi sem 

večkrat opazila, da so imeli TG starši in otroci za obliko podaljšanega bivanja, ki poteka bolj 

intenzivno, v manjši skupini in bolj kvalitetno. Prav tako pa je bil pri nekaterih otrocih eden 

izmed razlogov za prihod v TG prezahtevnost otroka glede na okvire pomoči, ki jih nudi Hort. 

Po drugi strani pa me je TG spominjala tudi na četrtne mladinske centre kot jih poznamo tudi 

pri nas. 

TG naj bi delovala v tesnem skupnem sodelovanju z otroki, druţino, šolo in socialnim 

okoljem. Lahko jo imamo za pomoč pri vzgoji, za druţinsko pomoč in polovično stacionarno 

oskrbo. TG namreč  išče rezultate v intenzivnem delu s starši in druţinami, v pedagoškem 

delu s skupino in  fokusiranjem na posameznega otroka (B.A., 2007a).  

 

Pomembni vidiki za oblikovanje TG dela (B.A., 2007a, s. 2): 

 Vrstniška skupina velja za glavno odnosno skupino mladega človeka in zato 

pomembno ustreza vsakodnevnemu delu. 

 Delo s starši in opolnomočenje druţine. 

 Nujno potrebna vključitev skupnosti, socialnega prostora, ţivljenjskega polja. 

 Razvoj celodnevne šole. 

 Oskrba zadev, ki jih je potrebno urediti v šoli. 

 Opravljanje nalog tako mladinskega kot šolskega dela (pomoč pri šolskih nalogah 

in prostočasne aktivnosti). 
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 Diferenciacija v vsakodnevni oskrbi otrok (v skupini so otroci različnih starosti, 

daljši čas oskrbe, če je potrebno…). 

 Integrativni nastavki. 

 Zahteva po fleksibilnosti. 

 Finančni okvir. 

 

1.4.3 Glavni koncepti,  na katerih deluje Tagesgruppe 

 

1.4.3.1 Orientiranost - usmerjenost v življenjsko polje 

Prvi pogled na ţivljenjsko polje se sprašuje o tem, kako se posamezniki orientirajo in znajdejo 

tam, kjer ţivijo. Torej, na kakšen način je oblikovana njihova konstrukcija realnosti. Drugi 

pogled pa se sprašuje, kakšni procesi potekajo znotraj človeškega razvoja v socialnem okolju 

(Moch, 1998). Kar pomeni, da je definirana tudi skozi Thierschev koncept usmerjenosti v 

ţivljenjski svet posameznika (Grunwald in Thiersch, 2007). 

TG otrokom ponuja kombinacijo stabilnosti in sprememb razvoja. TG naj bi bila nameščena v 

mestno četrt, v stanovanje ali hišo, ki je del naselja. Naj bi bila vpeta med ljudi, ki tam 

odraščajo, z njimi pa tudi sama. Vse je blizu: trgovina, šola, pa tudi TG… Ker je TG del 

okolja, ni nič neobičajnega, če jo kdo obišče (Moch, 1998). 

TG sodeluje s poljem, ki spada v posameznikov (druţinski) socialni prostor. To pomeni, da 

skuša imeti stanovanje v bliţini druţin katerim je namenjena (V mojem primeru iz prakse  gre 

za blokovsko naselje, kjer ţivi tudi večina druţin otrok. Najbliţja je ţivela v istem bloku, eno 

nadstropje višje.) Sodeluje tudi z drugimi institucijami: JA, mladinsko delo, SGA 

(Sozialgruppenarbeit:  skupinsko socialno delo) , četrtno delo, policija, sluţba za brezposelne, 

za tujce/priseljence, občina… (B.A., 2006). 

 

1.4.3.2 Sistemsko delovanje 

TG lahko gledamo tudi z vidika sistemskega delovanja, saj vstopa v stik z otrokom v 

celotnem kontekstu in je pri tem sama aktivna v najpomembnejših sistemih, v katerih deluje. 

Najpomembnejši sistem je otrokova druţina. Kot tudi preberemo v internih dokumentih 

(B.A., 2007b) se socialni pedagog znajde v sistemu oz. mreţi druţine. Prav tako pa je zelo 
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prisoten v sistemu »šola«. Ponavadi skozi proces pomoči vstopa še v veliko drugih sistemov, 

ki pa jih fleksibilno prilagaja glede na potrebe posameznika. 

 

1.4.3.3 Individualno delovanje 

Skozi pedagoški odnos, ki smo ga ţe bolje opisali v prejšnjih poglavjih, se najlaţje dogaja 

proces individualnega spremljanja. 

Med cilji dela TG prepoznamo mnogo takšnih, ki so vezani le na posameznika. Skozi odnose: 

strokovnjak – otrok, starš – otrok, strokovnjak – starš, ki se kaţejo v individualnih 

intervencijah oziroma delovanju, potekajo procesi pomoči, ki jo nudi TG. 

 

1.4.4 Ciljna skupina Tagesgruppe 

Ciljna skupina TG so otroci, mladi in njihove druţine. Konstrukcija problemov teh ciljnih 

skupin je v internem dokumentu (B.A., 2007a, s. 3) opisana tako:   

 Razvojne zaostalosti in motnje, 

 vedenjski izpadi in motnje, 

 problemi v odnosih in socialni primanjkljaji z občutno velikim potencialom za 

konflikt, 

 pogosto omejene vzgojne kompetence staršev, ki predstavljajo masivne razvojne 

rizike, pa čeprav naj bi dom prej pomenil za mlade rešitev kot nevarnost.  

Sprejemajo otroke, ki imajo v ozadju naslednjo problematiko (B.A., 2007b): 

 Druţinska situacija: brezposelnost, prostorska stiska, odvisnost, bolezen, deficiti v 

izobrazbi staršev, 

 posebnosti in motnje pri otroku, 

 šolske teţave, 

 anamneza, 

 starost (7-17 let). 
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1.4.5 Cilji Tagesgruppe 

 Glavni cilji TG (B.A., 2006, s. 1-2) so: 

 Stabilizacija druţinskega okolja, 

 mobilizacija oz. fleksibilnost vzgojnih virov staršev oz. skrbnikov, 

 ohranjanje in razvoj pomembnih odnosov tudi izven druţine, 

 premagovanje motenj in vzgojnih deficitov v čustvenem, psihičnem, kognitivnem 

in telesnem razvoju ter s tem preprečevanje negativnih karier (delinkventnost, 

prostitucija, odvisnost…)  

 integracija na področju šole in/ali poklica, 

 socialna integracija v skupnost, 

 zniţevanje zapostavljanja zaradi spolnih značilnosti, 

 zniţevanje zapostavljanja zaradi etničnih značilnosti. 

 

Poleg glavnih ciljev jih obstaja (B.A., 2007b) še nekaj:  odpravitev občutkov strahu, pritiskov 

oz. tesnobnosti in neuspešnosti, nega telesa in skrb za zdravje, delo na samopodobi in 

samospoštovanju, opolnomočenje otroka in njegove pozicije v druţinskem sistemu, razvoj za 

lastno odgovornost, samostojnost in osamosvojitev. 

Pedagoška obravnava je strukturirana in ciljno orientirana. Skozi načrt pomoči omogoča 

orientirano in kontrolirano prakso in zaobjema skupno dogajanje vzgoje, napredovanja in 

izoblikovanja (B.A., 2006):  

 Napredovanja mladostnikov skozi individualno delo. 

 Spremljano delo s starši in druţinami. Intervencije so usmerjene k delu s starši, da 

tu nastaja pedagoški proces, ki je predpogoj za jedrno delo na področju vzgoje. 

Reševanje vzgojnih problemov iz druţine postane cilj vzgoje v TG. Druţini je tako 

ponujena situacija za razbremenitev in nove moţnosti – nova orientacija. Skozi 

svetovanje, oskrbo in podporo ostanejo otroci v socialnem okviru, iz katerega 

izhajajo. 

 Socialno učenje v skupini, pridobivanje socialnih znanj, kompetenc, prilagajanj, 

načina vedenja. Socialno učenje je posredovano skozi vsakodnevne izkušnje, 

razvidnost, razlaganje, spreminjanje, načrtovanje okolja in konfliktnih izkušenj v 

skupini. 
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 Šolsko spremljanje in podpora, ki deluje v trikotniku sodelovanja: šola, starši, TG. 

 Orientacija v izobraţevanje in poklic. 

 Preskrba (kosilo). 

 Trening vsakodnevnih kompetenc. 

 Negovanje kontaktov v ţivljenjskem polju posameznika in druţine.   

 

Cilji na področju druţine (B.A,, 2007b): 

 Opolnomočenje (krepitev) vzgojnih kompetenc, 

 stabilizacija v kriznih situacijah, 

 najti in pospeševati vire za krepitev potencialov za samopomoč, 

 se dogovarjati o pravilih v druţini in iskati ukrepe in reakcije zanje, 

 dajanje podpore za pozitivni razvoj otroka. 

 

1.4.6 Ţivljenje v Tagesgruppe 

TG je odprta vsaj 20 ur na teden. Takrat so lahko v njej otroci, hkrati pa je vedno, ko so tam 

otroci, dosegljiva tudi staršem. Ima šest otrok in dva vzgojitelja. Ta standard se je spreminjal 

skozi leta. Z dvanajst otrok in enega vzgojitelja na tri otroke, se je reduciral na šest otrok in 

dva vzgojitelja na teh šest otrok. Otroci so najmanj tri dneve v tednu v TG. Sicer pa je TG 

odprta pet dni v tednu,  46 tednov v letu od 12.00 do 17.00 ure, med počitnicami pa od 10.00 

do 16.00 ure.  Počitnice so sestavina, ki je del koncepta TG, zato v zimskih počitnicah preţivi 

skupina pet dni skupaj stran od doma, med poletnimi pa sedem dni. V vseh dnevih, ko je TG 

odprta, so otroci deleţni kosila in popoldanske malice (B.A., 2006). 

Prostori morajo biti z opremo, velikostjo in porazdelitvijo enaki za vse TG (B.A., 2007a). Po 

drugi strani pa Wendt (1998) govori o veliko večji fleksibilnosti glede prostora npr. TG mora 

ponujati udobnost - udobne prostore. Na ljudi, ki so v prostorih, različno vplivajo svetloba, 

velikost, barve... Zato ni enega recepta. Prav zato je fino, da je TG fleksibilna za spremembe 

glede na potrebe.  

TG ni načrtovana dejavnost, temveč ponuja strukturo, v svojem programu z aktivnostmi pa ne 

načrtuje vsakodnevnih aktivnosti. Pač pa poteka, kot bi potekale druţinske aktivnosti. Kar 

prinese dan. Stabilnost  ji dajejo  npr. zadeve kot so: če sem lačen ali ţejen vedno dobim, in 
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vem, kje lahko najdem, če sem si pri nogometu umazal hlače, jih lahko operem v pralnem 

stroju. V TG je poskrbljeno za osnovne potrebe. V TG obstaja tisto, kar bi otrok tudi doma, v 

druţini razumel kot samoumevno. Hkrati pa je vedno prisotna odnosna oseba (Moch, 1998). 

Tudi Wendt (1998) govori o tem, da kljub nenačrtovani dejavnosti, struktura ponuja 

pričakovanje aktivnosti: otrok naj ima vedno na razpolago veliko moţnosti in stvari, 

materialov za različne aktivnosti. 

TG ponuja varnost tudi v smislu odnosov, ki »dihajo«. Vzgojitelji ne čakajo, niso samo 

ponujalci aktivnosti, niso le prehodni prostor. Ponujajo svoj odnos, ga skupaj gradijo, da 

imajo otroci v tem okviru pridobiti čim več za svoj razvoj, pri tem pa šibkosti ali problemi, ki 

so prisotni, niso poudarjeni. Ponujajo odprtost skupnega ţivljenja (Wendt, 1998). Tistega, ki 

ga v internem dokumentu (B.A., 2007b) opisujejo kot dom (spominja na druţinsko ţivljenje) 

za vogalom. Ustvarja pravila, norme, vrednote za svoje delovanje (spoštovanje, pravila pri 

prehranjevanju…), ki so načeloma prenosljiva naprej v ţivljenje z drugimi, izven TG (Wendt, 

1998). 

Red in kaos: Kaos, ki ga otroci prinašajo od doma in je tudi v skupini prisoten, poskuša TG s 

svojo strukturo v programu in pravilih stabilizirati. Ustvarja se posebna kultura. Kultura TG, 

ki je včasih mit v smislu – smo skupaj, delamo skupaj. Včasih pa je zelo resnično izţiveta 

(Wendt, 1998). 

Ţivljenjsko polje v TG po Wendtu (1998) ponuja štiridimenzionalni model, ki omogoča vse 

procese za napredek: superstruktura (zakonodajne moţnosti), rutine, infrastruktura in 

moţnosti za več načinov sodelovanja s starši: kot model za assessment  (kooperativno 

ocenitev vodilnih - strokovnjakov), kot model za načrtovanje vzgoje (v smislu case 

management), kot model za delo s starši (kooperativno sodelovanje). 

Delati skupaj s starši, pomeni tudi skupaj z njimi ocenjevati situacijo. S shemo bi lahko to 

ponazorili tako (Wendt, 1998, s. 60): 
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Starši in strokovnjaki včasih z različnimi vodilnimi motivi in idejami stojijo pred istimi 

problemi. Morajo jih uskladiti in se poslušati, da lahko skupaj pridejo do rešitev. 

Wendt (1998) pravi, da je TG do staršev odprta. Redni kontakti s starši spadajo med glavne in 

redne vidike delovanja TG. Stremijo k pospeševanju in uporabi kompetenc, ki jih ima 

druţina. Tako je stabiliziranje druţine eden izmed glavnih ciljev. Spremljanje in podpora na 

šolskem in poklicnem področju je moţna s sodelovanjem, skupnim delom in razumevanjem 

(B.A., 2006). 

Še nekaj pogledov na ţivljenje v TG (B.A., 2007b): 

 Skupinsko socialno ţivljenje v TG pokaţe moţnosti za spoštljivo, pozorno in 

miroljubno skupno ţivljenje. 

 Socialni pedagog v sistemu/mreţi druţine. 

 Socialno pedagoška izobrazba pogoj za delo v TG. Delo v timu, podpora s civilnim 

sluţenjem. Enkrat tedensko čiščenje od zunaj. Tim je deleţen supervizijskega 

procesa – 14 dnevno. 

 Trisobno stanovanje z dodatnimi prostori, ki sluţijo kot igralni prostor in delavnica, 

ustvarjalna soba, ipd. 

 Drugi dom za vogalom = TG. 

 Spodbujanje ekologije. 

 

    vodilni motivi                                                                                                    ideje 

 

                                problemi            strokovni in osebni 

pogled        pogled 

staršev     rešitve   socialnega pedagoga 

 

 

 

 

Slika 3: Sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v TG 
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1.4.7 Sodelovanje s starši v Tagesgruppe 

V delo s starši spada veliko različnih oblik dela. Po nemški raziskavi (Lambach, Thurau, 

1992) sem spadajo informativni pogovori s starši (naj bi bil vsakotedenski kontakt med starši 

in vzgojitelji.), sosedski/skupnostni večeri, redni pogovori s starši z jasnimi cilji ali pa tudi 

samo priloţnostni pogovori, hospitacijski obisk doma, obisk staršev v TG, prostočasne 

aktivnosti so povsod pomembna sestavina kontaktov s starši (pri tem so lahko ponujene samo 

za starše, ali za vse skupaj aktivnosti, kot so večer iger, ustvarjalni večer…), starševski 

skupinski večeri (lahko nudijo izmenjavo izkušenj), druţinska terapija kot nastavek za delo s 

celo druţino… 

 

1.4.7.1 Koncept pedagoškega dela 

Krüger (1998) zelo sistematično opiše koncept pedagoškega dela v TG s starši v 7 korakih. 

1. Prihajanje vseh udeleţenih v delo s starši, da bi skupaj presojali 

V institucijo naj pridejo vsi udeleţenci (starši, otrok, vzgojitelj, učitelj, strokovnjak iz JA), ne 

glede na to, ali gre za poseben pogovor ali za redni. S tem si bodo med sabo izkazali njihov 

prvi trud. 

2. Ustvariti pogoje, da se starši počutijo sprejete 

Starši naj skozi pogovore začutijo, da so pomembni in spoštovani, saj najdlje in najbolje 

poznajo svojega otroka. Samo v z zaupanjem ustvarjeni klimi, je moţno sodelovati tudi na 

globljem področju. Če starši čutijo zaupanje, pri sebi laţje sprejmejo in spremenijo tisto, kar 

bi najbolje učinkovalo. Prav tako lahko občutek sprejetosti povečajo pogovori, ki so vezani na 

globlje teme. 

3. Probleme udeleţenih v pogovoru ugotoviti s spraševanjem 

Ko se o določenem problemu za mizo pogovarjajo vsi udeleţeni, prinesejo vsak s svojega 

zornega kota svoje izkušnje z otrokom. Pri tem spoznajo veliko različnih vidikov gledanja in 

se lahko skupaj sprašujejo, kaj točno se dogaja in kaj storiti. 

4. Spremeniti definicijo problema, ki jih vidijo vsi udeleţeni 

Ko vidijo glede nekega problema še drugo plat medalje, je lahko problem redefiniran. Npr. 

namesto, da imajo hči še naprej za nevzgojeno, ugotovijo, da mati potrebuje pomoč. 
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5. Povezovati probleme udeleţenih 

Z določenimi ukrepi lahko rešujejo več problemov hkrati, če jih seveda znajo povezati in 

videti. Npr. otrok ima potrebo po materini pozornosti, mama pa se zelo posveča partnerskemu 

odnosu, ker je v krizi. TG lahko v tem primeru nastopi kot rešitev za otroka, da dobi dovolj 

pozornosti, v tem času pa mama rešuje partnerski odnos. Ko pride otrok domov, ima mama ţe 

dovolj časa zanj. 

6. Definicija cilja 

Ker so problemi povezani, je končni cilj pomoči, da v delo z otrokom toliko pridejo, 

sodelujejo in se poveţejo starši, da bodo na koncu le-ti zadostovali in TG ne bodo več 

potrebovali. 

7. Kontrola  

Ne glede na to, ali je naloga TG tudi kontrolna  ali ne, jo izvaja, saj jo tako doţivljajo starši. 

Ta kontrola ni neposredna, kot če bi jo izvajal JA, ampak se je morajo vsi skupaj preko 

odnosa zaupanja zavedati in jo zmanjševati. Po drugi strani pa je naloga TG, da je vseeno na 

določene dejavnike ali znake pozorna, saj pa je v primerih, ko so kršene otrokove pravice, 

najbliţje druţini, da lahko preprečuje morebitno škodo. Ima namreč največ vpogleda v 

druţino in tudi mora delovati, če opazi nepravilnosti, ki kršijo zakone. 

 

V svoji raziskavi sta Lambach in Thurau (1992) odkrila nekaj zanimivih stvari. Običajno 

(43%)  se opravi med 6 do 10 pogovorov s starši v letu. Vsa ostala srečanja (manj kot 6, več 

kot 20, 11-15 in 16-20) so zastopana pribliţno 15%. V raziskavi so strokovnjaki odgovarjali, 

kako pristojne se počutijo za reševanje tudi tistih teţav v druţini, ki se ne dogajajo v okviru 

TG. 36% strokovnjakov je odgovorilo, da se počutijo pristojne, 40% se počuti delno pristojnih 

in 24% se ne počuti pristojnih (Lambach, Thurau, 1992, s. 262). 

Prav tako pa so zanimive ugotovitve, kakšne rezultate dajejo srečanja s starši v skupinski 

obliki in kakšni so učinki individualnih pogovorov s starši (Lambach, Thurau, 1992, s. 271). 
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Tabela 1: Rezultati srečanj s starši v skupinski in individualni obliki 

Starševska skupina Individualni pogovori s starši 

Dvotretjinska udeleţba Vsi starši udeleţeni 

Kontakti s starši samo v TG Kontakti s starši tudi doma 

Manjka druţinska bliţina in empatija Druţinska bliţina 

Relativna nefleksibilnost Ciljno oblikovan primer in druţini prilagojen 

način, kako iti naprej 

Starši si lahko medsebojno izmenjajo 

izkušnje 

Nobenega prenosa starši – starši  

 

V naslednji razpredelnici je pokazana razlika med dvema ekstremoma iz prakse, kako 

intenzivno in na kakšen način se izvaja delo s starši in druţino (Lambach, Thurau, 1992, s. 

276): 

Tabela 2: Delo s starši – dva ekstremna, nasprotna primera iz prakse 

A B 

Stalni informativni pogovori – odprta hiša 

(Offenes Haus) 

Telefonski dogovori ter redki osebni kontakti 

Intervencije v okviru druţine Nobene intervencije v okviru druţine 

Sistematični pogovori se izmenjujejo v TG in 

na domu 

Sistematični pogovori samo v TG 

Dva do štirje tedenski sistematični pogovori Dva sistematična pogovora na leto 

8 ur na teden se porabi za delo s starši 1,5 ura na teden za starševske pogovore 

Celotna druţina je uporabnik Uporabniki so starši 
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1.4.8 Ovire pri delu s starši v Tagesgruppe 

Teţave in meje delovanja TG (B.A., 2007b) so: 

 Nobene pripravljenosti za sodelovanje s strani staršev, 

 nezainteresiranost za aktivnosti, ki jih pripravi TG, npr. za starševske večere, 

 kulturne meje (različne predstave o vzgoji – »Vzgoja, kaj je to?«), 

 jezikovne prepreke, 

 razkorak med pomembnostjo dela s starši in pedagoškim delom z otroki v 

vsakdanjiku, 

 obseţna problematika in šibkost z viri v druţinah z migracijskim ozadjem, 

 interkulturalnost, 

 integracija, še posebej v primeru migracijskega ozadja.  

 

V TG je posebno teţko delati s starši še z enega vidika. Vzgojitelji vsakodnevno ţivijo z 

otrokom, ga doţivljajo, izvejo od njega veliko informacij iz domačega okolja, kar pomeni, da 

velikokrat poslušajo, kako so otroci ţalostni, ranjeni, besni. Pri takšnih intenzivnih situacijah 

z otrokom, je lahko strokovnjak pred nevarnostjo, da ne ravna več tako profesionalno, kot bi 

moral. Ţeli si pomagati otroku skozi spreminjanje in izboljševanje starševskega načina vzgoje 

in ţivljenja z otrokom. Velikokrat nekaj izhaja iz druţine in od staršev, kar lahko vzgojitelja 

pripelje do pripisovanja krivde staršem. Vsi ti nereflektirani občutki odpora do staršev, 

občasno tudi pozicija otrokovega zagovornika – »odvetnika«, lahko vzgojitelja pripeljejo do 

občutkov, da mora starše premagati, ne pa z njimi sodelovati. Za svoje kvalitetno delo, mora 

torej vse lastne odpore ozavestiti in reflektirati, ter za izboljšanje situacije poskušati 

izkoriščati vse vire, ki so pri starših (Krüger, 1998). 

Ko po vseh prizadevanjih dela z otrokom in starši, dela na zaupanju, grajenju odnosa, pridejo 

starši in se pritoţijo ter dvomijo v vzgojiteljevo delo, je lahko sodelovalno delo s starši s 

strani vzgojiteljev še posebej teţko. Vzgojitelji so lahko posledično razočarani, jezni in 

omajani v motivaciji za delo (prav tam). 

Zaţeljen je torej preobrat v delu, in sicer iz drţe »k vzgoji orientiranemu delu«, k orientaciji 

na osebno raven – »posameznika videti v enkratnem kontekstu«. Tako starši kot vzgojitelji v 

tem primeru ţelijo najbolje in »najbolje« vedo, kaj je dobro za otroka. Spoznanje, do katerega 

naj bi v tem primeru prišli tako eni kot drugi, se glasi: »Vsak človek je omejen s svojim 



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

53 

 

lastnim »pravim« konceptom, ki ni odvisen od tega, kaj imajo drugi za »pravi« lastni koncept 

(Selbstkoncept).« (Krüger, 1998, s. 183). 

Tako kot smo ţe pri sodelovanju s starši vzpostavili koncept partnerstva, kot najnovejši način 

sodelovanja s starši (Resman, 1992, v Koselj, 1997; Rajgl, 2010; Jereb 2010), ga tudi tu 

Krüger (1998) uvaja z besedami, da se morajo vzgojitelji in starši imeti kot enakovredne med 

seboj, čeprav ne uporabi izraza »partnerstvo«. 

Po drugi strani pa je pomembno drugo spoznanje: »Pogovori s starši so pogostokrat 

spremljani skozi projekcije, kontratrasfere, ki v resnici niso pogojeni samo skozi aktualne 

situacije.« (Krüger, 1998, s. 164). Avtor meni, da je za delo s starši pomembno vzeti njihova 

mnenja kot da: »nasprotne kritike ne veljajo kot obrambe pred nečem, ampak lahko veljajo 

kot pomemben prispevek, ki se ga naj sprejme in vključi v delo. Tako bodo postale globoko 

leţeče teme in problematična polja jasnejša.« (Krüger, 1998, s. 164). S takim delom tako 

doseţejo, da se prenosi dopustijo, namesto da postanejo razlog za bojno polje med ljudmi, ki 

bi naj sodelovali. 

Tretje spoznanje se glasi: »obstajajo odnosne zakonitosti skozi zgradbo odnosov med 

vzgojitelji, otroki in starši, ki z običajnimi, pedagoškimi intervencijami za razumevanje ne 

morejo zadostovati.« (prav tam, s. 165). Skupaj s starši je potrebno reflektirati skupno delo. 

Kar za delo s starši pomeni: Za tiste strokovnjake, ki so udeleţeni v delo s starši je kroţno 

fokusiranje potrebno, ne da bi na prvi pogled videli, kako je vse pogojeno z delovanjem 

vzrokov. Ni več linearnega videnja vzrok-posledica, ampak kroţno, kjer se vidi, kako se 

dejavniki prepletajo (prav tam). 

Za zgled sodelovanja postavlja Krüger (1998, s. 86) izkušnjo deklice iz TG: »Moja mama in 

Dorothee (vzgojiteljica) sta pravzaprav en pravi tim. (Ali, 13 let)« . 

 

Krebs-Krüger (1998, s. 99-100) poda pregleden in zanimiv pogled na dogajanje v TG z 

vidika, če je v začetnem poloţaju TG orientirana v obravnavo (odgovornost pušča na 

uporabnikih) in kakšna, če vidi svojo vlogo v oskrbi in svetovanju (prevzema veliko 

odgovornosti sama nase). Pri tem lahko dodamo, da lahko obe vlogi pripisuje TG sama sebi s 

svojimi strokovnjaki, ali pa v to vlogo postavljajo TG starši. 
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Tabela 3: Dogajanje v TG z vidika orientiranosti v obravnavo in oskrbo ter svetovanje 

Nastavek/začetni položaj pri orientiran  v 

obravnavo 

Nastavek/začetni položaj orientiran v 

oskrbo/svetovanje 

Predstava o sebi: Predstava o sebi: 

Ponudba, ki podpira druţino Ponudba, ki nadomešča druţino 

Dopolnjujoča vzgoja za druţino Nadomestna vzgoja za druţino 

Odgovornost za otroka in njegovo vzgojo 

nastane pri starših 

Institucija prevzame odgovornost za vzgojo 

otroka (vzgojne sposobnosti staršev bodo 

postavljene pod vprašaj) 

Starši in otroci morajo ukrep potrditi in 

nalogo (ki jo imajo) skupaj formulirati 

Starši naj ne bi bili proti instituciji, napotitev 

otroka v institucijo poteka preko JA 

Pripravljenost na spremembe in sposobnost 

za spremembe v druţini je predpostavljena 

Orientiranje na otroka, pripravljenost na 

spremembe druţine ni noben pogoj 

»pridi- struktura« (Komm-Struktur); druţine 

morajo same najti pot do institucij  

Delo z druţino je s strani institucije zaţeljeno 

V ţivljenjsko polje orientirano ali za vsa 

področja 

V ţivljenjsko polje orientirano, vključenost v 

obstoječo komunalno infrastrukturo 

  

Težavna področje dela: Težavna področja dela: 

Pedagoško – terapevtsko orientirano V ţivljenjsko polje orientirana pedagogika 

Svetovanje in terapija (predvsem 

sistematično usmerjeno druţinsko svetovanje 

in terapija) 

Ponujena praktična pomoč za vsakdanje 

reševanje, obravnavo oz. terapijo 

otrok/druţin – to so ponavadi izjeme  

Na posamezen primer usmerjena ponudba 

pomoči 

V ospredju stoji prej standardizirana 

ponudba, socialno delo s skupinami 

Na druţine nanašajoč se ukrep, ki predvideva Koordiniran ukrep, vsakodnevna oskrba 
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fleksibilne metode in odnos s klienti otroka skozi dolgo časovno obdobje 

Ciljno usmerjeno delo Funkcija oskrbe in svetovanja 

Strinjanje in skupno delo/sodelovanje staršev Skupno delo s starši, ki se pojavlja le od časa 

do časa, za skupno delo bo pričakovan le 

minimum 

Distanca do sistema Bliţina do sistema 

Spremembe druţinskega sistema Sistematizacija  

Spremljanje druţine za nek določen časovni 

okvir (po postavitvi diagnoze) 

Dolgo trajajoči ukrep, ki ni omejen za točno 

določen čas 

Sistematični vpogled v realnost; problemi 

otrok bodo videni v druţinskem kontekstu ali 

kontekstu okolja, brez pripisovanja krivde 

nekomu  

Vpogled in uvrstitev  problemov v 

deficitarne dejavnike; npr. otrok se mora 

spremeniti, starši so krivi, otrok potrebuje 

TG za razbremenitev 

  

Cilji dela: Cilji dela: 

Skozi ves proces dela spremljati druţino na 

tak način, da se spodbudijo in najdejo viri , ki 

omogočajo zadovoljivo delo eden z drugim 

Otroku ponuditi alternativne socialne oblike 

in mu pomagati, da je sposoben le-te 

internalizirati 

 

Razbremenitev druţinskega sistema za 

omejen določen čas, da bi npr. ponovno 

zmogla na novo shajati drug z drugim 

Razbremenitev druţinskega sistema in otroka 

za časovno neomejen časovni okvir 

Obravnava teţav in/ali motenj Uravnoteţenje teţav in/ali motenj 
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev problema 

»Na starše in dom je potrebno gledati kot na kazalnike, kako bo otrok napredoval v ţivljenju 

in izobraţevanju.« (Wright 2003, v Rajgl 2010, s. 11) . 

Čačinovič Vogrinčič (1999) vidi sodelovanje s starši kot posebno nalogo, za katero se vsi 

zavedajo, da je potrebna. Iz tega prepričanja prihaja v različnih ustanovah, organizacijah, 

drugih programih, namenjenih otrokom, do odločitev za različne oblike sodelovanja s starši. 

Tako nas bo v naslednjih poglavjih zanimalo, kakšen je model sodelovanja s starši v 

nemškem programu Tagesgruppe (TG). Čačinovič Vogrinčič (prav tam) dodaja, da v 

slovenskem prostoru še nimamo dovolj jasno razvitih konceptov. Zato se bomo skozi 

raziskovanje vprašali o potrebah po druţinski pomoči v slovenskem prostoru ter kakšne so 

realne moţnosti za uvajanje novih programov – v našem primeru TG. 

Drugače je torej v Nemčiji, kjer so koncepti prepoznavnejši. Tako tam za današnji čas velja: 

»Socialno pedagoška druţinska pomoč (Familienhilfe) je najhitreje razvijajoče se področje pri 

pomoči mladim (Jugendhilfe) v Nemčiji.« (Petko, 2003. s. 13). Pri tem lahko sodelovanje ali 

delo s starši opredelimo kot del druţinske pomoči.  

Različne institucije in programi se dela s starši lotevajo na različne načine. Kar pomeni, da 

izhajajo iz različnih prepričanj, kako naj bi učinkovala neka strategija sodelovanja s starši. 

Vendar so nameni in cilji dela s starši običajno podobni, saj je ponavadi »dobro otroka« 

glavni cilj dela. Ali kot pove Legac (1996, v Koselj, 1997, s. 29): »Odnosi med druţino in 

šolo so pomembni za otrokovo duševno zdravje, kakovost ţivljenja in psihosocialni razvoj.« 

Epstein (2001, v Vec, 2009) vidi nalogo druţine med drugim v tem, da podpira njegovo 

šolsko učenje. S tem spreminja tudi definicijo sodelnja staršev s šolo v enakovreden 

partnerski odnos. Po njenem bi morala šola delovati kot dom, dom pa kot šola. Kar si lahko 

razlagamo kot medsebojno podpiranje. Epstein (Soo-Yin, 2003, v Kalin, 2009) razširi svoje 

razmišljanje o pomembnih dejavnikih, ki se tičejo otrokovega razvoja. Poudari, da se otrok 

razvija v treh kontekstih: šola, druţina in širša skupnost. Prav vse kontekste »moramo 

upoštevati integralno, ker se tako izraţajo v izobraţevanju in učenju posameznega otroka.« 

(Kalin, 2009, s. 86). 
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Resman (1992, v Koselj, 1997) poudarja, da sta socializacija in napredovanje otrok v šoli 

odvisna od stopnje povezanosti med šolo in domom. Nekatere institucije in organizacije, ki se 

bolj specifično ukvarjajo s področjem sodelovanja s starši otrok (kot je npr. slovenska Cona 

Fuţine ali nemška Martin-Bonhoeffer-Häuser Organisation), vidijo medsebojno sodelovanje v 

širšem kontekstu – pomoč za druţino kot celoto in ne le pomoč za otroka (B.A., 2007a). 

Pri svoji polletni praksi v Nemčiji sem v programu TG lahko sledila procesu intenzivnega 

dela z druţino. TG je program, namenjen otrokom in mladostnikom z 

»multidimenzionalnimi« teţavami v njegovem ţivljenjskem polju, tako z vedenjskimi in 

čustvenimi teţavami otrok kot tudi z različnimi teţavami v druţini, šoli in otrokovi socialni 

mreţi. Teţave so običajno najbolj vidne v motečem vedenju v šoli. Čeprav pri posameznikih 

običajno izstopajo le nekatere teţave, so prav vse vezane na druţinsko situacijo (B.A., 2006; 

2007a; 2007b).  Delo s starši je bilo v TG tako tista sestavina dela, ki je bila intenzivno 

izvajana in je omogočala, včasih pa po doţivljanju staršev ali/in strokovnjakov tudi 

onemogočala, pomoč druţini in posameznemu otroku. 

Prav zato ţelim v okviru diplomskega dela ugotoviti, kakšen je socialnopedagoški model 

sodelovanja s starši v TG, kakšni odnosi se vzpostavijo med strokovnjaki in starši, kako oboji 

svoje (ne)sodelovanje doţivljajo in v kakšnem okviru lahko TG zadovoljuje potrebe staršev. 

Pri tem bom skušala ugotoviti, v kolikšni meri lahko delo s starši definiramo kot druţinsko 

pomoč – pomoč druţini. 

Ob primeru iz prakse bom poskušala ugotoviti, kaj lahko slovenska socialna pedagogika 

prenese v naš prostor, kaj je smiselno in kaj realno. To bom ugotavljala s pomočjo pogovora s 

slovensko udeleţenko (strokovna delavka v Coni Fuţine), kaj ona misli o uporabnosti 

predstavljenega modela v slovenskem prostoru. 

 

  



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

58 

 

2.2 Raziskovalna vprašanja  

1. Ob kakšnih oblikah medsebojnega sodelovanja so starši in strokovnjaki zadovoljni in 

nezadovoljni? 

2. Kako strokovnjaki v TG gradijo odnose s starši? 

3. Katere intervencije strokovnjaki uporabljajo za delo s starši v TG?  

4. Kakšna so pričakovanja staršev in kakšna so pričakovanja strokovnjakov? V čem so 

pričakovanja skladna in kje se razhajajo? 

5. Kaj mislijo starši in strokovnjaki o tem, kako sodelovanje med njimi vpliva na proces 

pomoči otrokom? 

6. Kako starši gledajo na pomoč v TG? Ali jo doţivljajo tudi kot pomoč druţini in/ali 

njim samim?  Katere procese, aktivnosti, dejavnike doţivljajo kot pomoč? Kaj jim to pomeni 

za prihodnost? 

7. Kako strokovnjaki gledajo na pomoč v TG? Ali jo doţivljajo tudi kot pomoč druţini in 

staršem?  Katere procese, aktivnosti, dejavnike doţivljajo kot pomoč? Kaj jim to za 

prihodnost pomeni? 

8. Kakšne so potrebe izvajanja takšne pomoči za druţine in starše, ki jo nudi TG, v 

slovenskem prostoru?  

9. Kakšne so realne in smiselne moţnosti za izvajanje takšne pomoči za druţine in starše, 

ki jo nudi TG, v slovenskem prostoru? 

 

  



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

59 

 

2.3 Raziskovalna metoda 

 

2.3.1 Vzorec 

V raziskavo vključujem starše in strokovne delavce v nemškem programu TG ter strokovno 

delavko slovenskega programa Cona Fuţine. Iz TG sta v raziskavo vključena oba strokovna 

delavca in štiri druţine uporabnikov, bolj natančno štiri mame. Dve druţini spadata k enemu 

od strokovnjakov, kot nosilcu primera, drugi dve k drugemu. Vse mame so samohranilke in 

so imele v času izvajanja intervjuja svojega otroka v programu več kot leto in pol. Dve materi 

sta sodelovali s TG več kot štiri leta. V enem primeru je bil otrok ţe tako dolgo časa v 

programu, pri drugi pa sta bila tudi dva starejša otroka pred nekaj leti v programu. 

Sama sem bila v programu TG na polletni praksi. Prav zato je to analiza primera s 

soudeleţbo. V tistem času sem bila v stiku z vsemi starši otrok v skupini. Zato sem 

predvidevala, da bodo pripravljeni na sodelovanje in pogovor z menoj. Kar se je tudi zgodilo. 

Do strokovne delavke slovenskega programa sem prišla preko informiranja o Coni Fuţine na 

njihovi uradni spletni strani. Tam sem dobila naslov elektronske pošte, kamor sem poslala 

prošnjo za sodelovanje. Termin srečanja sem prilagodila ţeljam strokovne delavke.  

 

2.3.2 Postopek raziskovanja 

 

2.3.2.1 Raziskovalni instrumenti 

Pri raziskavi sem uporabila pol strukturiran intervju. Vprašanja sem imela vnaprej 

pripravljena. Navezovala so se na teme, ki jih ţelim raziskovati: zadovoljstvo staršev in 

vzgojiteljev z medsebojnim sodelovanjem, kakšni odnosi se vzpostavljajo med starši in 

vzgojitelji, oblike dela s starši, pričakovanja staršev in vzgojiteljev, kako doţivljajo eni in 

drugi pomoč programa TG, kaj doţivljajo, ko pomislijo na prihodnost, ter realne in smiselne 

moţnosti za TG v slovenskem prostoru. Pri izvajanju intervjujev sem zastavljala odprta 

vprašanja. Imela sem pripravljena tudi dodatna, bolj specifična vprašanja, da sem jih 

zastavila, ko iz glavnih tem ni bilo razvidnega odgovora.  



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

60 

 

Teme pri intervjuju sem na začetku postavila zelo na splošno, kasneje pa bolj specifična, saj 

so lahko bila za sogovornika/co delikatnejša (npr. teme, ki se tičejo odnosa med starši in 

vzgojitelji). 

 

2.3.2.2 Zbiranje podatkov 

Podatke sem zbirala sama, in sicer zadnji teden svoje polletne prakse v Nemčiji. Intervjuje z 

osebami iz TG sem opravila v prostorih TG, razen v enem primeru, ko je  mama ţelela na 

domu. Drugi intervju s slovensko strokovno delavko sem prav tako opravila sama, vendar dva 

meseca po izvedenih nemških intervjujih. S strokovno delavko Cone Fuţine sem opravila 

intervju v prostorih programa v njenem delovnem času, kot ji je najbolje ustrezalo. 

Intervjuji so se začeli z mojo obrazloţitvijo, da jih delam z namenom uporabiti jih v raziskavi 

svoje diplomske naloge. Da me bo zanimalo predvsem delo s starši in druţino. Pri slovenski 

intervjuvanki sem obrazloţila še, da bodo namenjeni primerjavi programov in ugotavljanju 

uporabnosti TG v slovenskem prostoru.  

Intervjuji so bili posneti. Prepis je bil dobeseden. Intervjuje, ki so potekali v nemškem jeziku, 

sem prevajala v slovenski jezik. 

 

2.3.2.3 Obdelava podatkov 

Dobljene podatke sem obdelala kvalitativno. Intervjuji so bili posneti na osebni prenosni 

računalnik s programom Snemalnik zvokov sistema Windows. Nato je sledil prepis v program 

Microsoft Word v slovenskem jeziku. Iz nemškega jezika sem prevajala sama. Prepis bje 

dobeseden. Če je bil kakšen del v intervjuju vsebinsko nepomemben in nepovezan s temo, 

sem ga bom izpustila. Prepise sem prebrala in jih kodirala (kode 1. in 2. reda, ter nato 

kategorije). Nato pa sem jih glede na raziskovalna vprašanja analizirala in interpretirala. Ko 

sem ugotovila še kaj pomembnega, pa čeprav ni bilo povezano z raziskovalnimi vprašanji, 

sem tudi te interpretacije zapisala. 

 

2.3.2.4 Raziskovalne metode  

Raziskovalne metode, ki sem jih uporabila pri analiziranju in interpretiranju rezultatov (Vec, 

Diploma – delovna shema, neobjavljeno interno gradivo): 
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Deskriptivna metoda: proučevanje na nivoju opisovanja dejstev, odnosov, procesov brez 

vzročnega razlaganja.  

Analiza vsebine: 

Komparativna metoda: proučevanje na nivoju primerjanja dejstev, odnosov, procesov z 

namenom odkrivanja podobnosti in razlik.  

Metoda analize in sinteze: na eni strani proučevanje na nivoju razčlenjevanja sestavljenih 

pojavov, sodb, zaključkov na njihove sestavne dele in obravnava posameznih delov glede na 

druge oziroma celoto (analiza) ter na drugi strani na nivoju zdruţevanja enostavnih miselnih 

sestavin (npr. pojmov, sodb) v sestavljene oziroma enkratne celote vzajemno povezanih delov 

(sinteza).  

Metoda generalizacije in specializacije: na eni strani proučevanje na nivoju posploševanja, 

sklepanja od posameznega na splošno, dvigovanja pojmov niţjega reda na višji 

(generalizacija) ter na drugi na nivoju oblikovanja specifičnih pojmov, sklepanja od občega 

na posamično (specializacija).  
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2.4 Kratek pregled rezultatov 

V programu TG, kjer sem pol leta opravljala prakso, sem opazovala odnose med starši in 

vzgojitelji, oziroma tudi sodelovanje vzgojiteljev in druţin. Seveda sem z njimi tudi sama 

prihajala v stik in začela ustvarjati odnose, a moja vloga je bila v odnosih drugačna in za sam 

proces delovanja občutno manj pomembna.  

Ob situacijah, ko so prišli v stik starši in vzgojitelji, sem se spraševala o učinkovitosti in 

pomenu, o tem, kakšni odnosi se razvijajo in so razviti med njimi, ter o pripravljenosti za 

sodelovanje enih in drugih. In čeprav sem lahko vedno dobila strokovno interpretacijo svojih 

mentorjev, kako vidijo nekega starša in celotno pomoč, ki jo nudijo tej druţini, mi je ostajalo 

odprto vprašanje, kako pa vse skupaj doţivljajo starši. 

Tako sem se za raziskovanje v tej diplomi odločila, da skušam v celoto zajeti različne vidike 

posameznikov. Kot bi skušala sestaviti sestavljanko iz majhnih koščkov. Zato sem v svoje 

intervjuje vključila oba vzgojitelja in štiri starše. Teme, ki so me zanimale, so bile vezane na 

doţivljanje pomoči TG kot celote, po drugi strani, pa sem se dodatno osredotočila na 

doţivljanje odnosa starš – vzgojitelj. Vsak vzgojitelj je povedal, kako doţivlja točno 

določenega starša in proces odvijanja pomoči za tisto druţino, prav tako pa so starši govorili o 

doţivljanju odnosov s tistim vzgojiteljem, ki je odgovoren (nosilec primera) za njihovega 

otroka. Ob analizi teh odnosov bom poskušala pogledati na nekatere vidike čim bolj 

objektivno in primerjati tisto, kar so oboji govorili, kot da jih sama ne bi poznala. Poleg tega 

pa bom dodala še tretji vidik, in sicer mojo refleksijo odnosov in pomoči pri določenem 

primeru, saj sem bila v veliko situacijah soudeleţena. Če ne aktivno, pa vsaj kot opazovalka. 

Ţe pred opravljanjem intervjujev sem si zastavila nekaj raziskovalnih vprašanj, na katere si 

ţelim odgovoriti. Vezane so na različne vidike ustvarjanja odnosov med starši in vzgojitelji. 

Prav tako bom skozi odgovore intervjuvancev skušala prepoznavati nove teme in jih 

interpretirati. 

Ker si ţelim situacijo v nemškem primeru iz prakse ogledati tudi na ta način, da jo skušam 

primerjati in umestiti v slovenski prostor, sem se pogovarjala s strokovno delavko programa 

Cona Fuţine. Ta program je po nekaterih ciljih in načinih delovanja podoben delovanju TG. 

Tako sem spraševala strokovno delavko Cone Fuţine o istih temah in jo povprašala za mnenje 

o slovenskih potrebah po takšnih programih kot je TG. 
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2.4.1 Nekaj podatkov in opaţanj o vprašancih 

 

2.4.1.1 Tagesgruppe 

Kerstin je v TG zaposlena pribliţno deset let. Svoje delo ima rada. Ima 75% zaposlitev, kar 

pomeni, da v TG ni zaposlena za poln delovni čas, ampak nekaj ur na teden manj. To izgleda 

tako, da en dan v tednu ne dela. V krovni organizaciji Martin-Bonhoeffer-Häuser, pod katero 

spada program TG, počne Kerstin še več drugih stvari. (npr. je v ekipi za strokovni razvoj 

programov in projektu četrtne kavarne.)  

V TG je nosilka štirih primerov oziroma treh druţin, saj v primer ene druţine spadata dva 

otroka,  brat in sestra. 

Z Alyino materjo Kerstin sodeluje zelo dobro. Obe sem doţivljala kot zelo zadovoljni z 

odnosom, ki ga imata in gradita. Ker ţivi druţina v stanovanju, ki je eno nadstropje višje od 

TG, je za Kerstin izjemno pomembno, da jih ima tako blizu in »hitro skoči gor«, če je kaj 

nujno potrebno. Tako je kontakt izjemno hiter. Tudi deklica počne tako. Kerstin je v odnosu z 

mamo skrbna, saj je mama psihična bolnica in je zelo nestabilnega zdravja in počutja. Včasih 

se njeno stanje spreminja po dnevih, včasih tudi po urah. Včasih gre Kerstin k njej, ker ona 

samo leţi, še zmeraj pa se lahko pogovarja z njo. Občutek, ki sem ga dobila, kadar sem se 

pogovarjala s Kerstin, je bil, da je s tem odnosom zadovoljna predvsem zato, ker doţivlja 

mamo kot sodelovalno usmerjeno in se z njo ţe tako dobro pozna (poznata se ţe več let, ker 

sta tudi Aylini starejši sestri obiskovali TG), da ve, kaj lahko pričakuje od nje. Če ji razloţi 

kakšen svoj predlog in se mami zdi smiseln, pride do dogovora, hkrati mama jasno pove svoje 

nestrinjanje, če se ji predlog ne zdi smiseln. Mama po Kerstininem mnenju tudi sama išče 

rešitve.  

Aylina mama se mi je zdela predana TG. Ne le, da ima ogromno zaupanja vanjo in v Kerstin, 

pač pa ima občutek, da jo tu slišijo, ji pomagajo, da je preko njih boljša mama in pomagajo 

njenim otrokom. Meni, da dobro sodelujejo in da je TG tisto, kar potrebuje. 

Ko pomislim na Ragnino mamo in Kerstin, najprej pomislim na to, da se nekako ne moreta 

dobro ujeti. Pa ne zato, ker nikdar ne sodelujeta dobro, pač pa zato, ker je to malo odvisno od 

dneva. Odnos med Kerstin in Ragno se mi ne zdi tako ljubeč in včasih je konflikten, kar se 

prenaša tudi na odnos vzgojiteljica - mama. Prav tako ima Kerstin Ragnin primer za teţek 

primer, saj z materine strani večkrat čuti nesodelovanje, preveč zaščitniški odnos do hčere in 
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zamerljivost, pogrevanje starih dogodkov ter s tem slabše napredovanje pri procesu pomoči, 

kot bi si ga ţelela. Menim, da se v tem odnosu dogaja veliko odporov z obeh strani. Po drugi 

strani, pa so obdobja, ko v tem odnosu sodelovanje poteka zelo dobro, ko sta mama in 

vzgojiteljica na istem bregu. Vendar Kerstin pravi, da zaradi nestabilnosti odnosa, nikoli ne 

ve, kdaj bo ponovno nekaj narobe in je ves čas v preţi. Velikokrat se morajo usklajevati vse 

tri: Ragna, mama in Kerstin, saj Ragna rada manipulira z odraslimi in morajo zgodbe 

uskladiti. 

Ragnina mama zaupa Kerstin, po drugi strani pa se vedno znova spomni situacij, kjer se nista 

ujeli, kjer jo kaj zmoti, pri tem kako Kerstin odreagira, ali kako vidi Ragno drugače kot ona. 

Pa vendar pri teţavah glede Ragne vedno pokliče Kerstin in ji zaupa, da bo znala prav 

svetovati. Prav tako vidi TG kot smiselni program, takšen ki ponuja ogromno pomoči. 

Georg prav tako dela skupaj s Kerstin ţe deset let v programu TG. V TG je vsak dan, saj ima 

100% zaposlitev. Drugi, dodatni programi, ki jih ponuja Martin-Bonhoeffer-Häuser, ga ne 

zanimajo preveč. Otroci iz TG so mu v izziv in rad dela z njimi. Je nosilec štirih primerov. 

Dva izmed njih sta vključena tudi v mojo raziskavo. 

Pri delu s starši sem Georga večkrat doţivela kot razočaranega. Vidi, kaj vse bi otrok tudi od 

staršev potreboval,  pri tem si zastavlja cilje, kako bo poskušal sodelovati s starši, da bodo od 

njih otroci dobili kar potrebujejo, pa se to velikokrat izkaţe kot previsoko pričakovanje do 

staršev. Vidi napredke, a ob tem občuti še vedno velik razkorak med najboljšim in realnim. 

S Saschino mamo sodelujeta ţe pribliţno pet let, saj je Sascha eden izmed redkih otrok, ki je 

v programu ţe tako dolgo časa. Georg se zaveda, da mu mama zelo zaupa in da je izredno 

zadovoljna. Zato dobro sodelujeta. Na začetku Saschinega ţivljenja v TG je bil veliko pri njih 

doma tudi po svojem delovnem času in tako sodeloval pri domačih kritičnih situacijah. Zato 

ga mama še vedno pokliče kadarkoli potrebuje pogovor. Medtem ko mu mama popolnoma 

zaupa, pa Georg ni nikoli čisto prepričan, da mama rešuje probleme, kot sta se dogovorila in 

ga je morda celo strah, da dopušča preveč bliţine in vzpostavlja premalo distance. Ni 

prepričan, da je kot mama samostojna in kos svojemu sinu. 

Prav tako sem z mamine strani čutila, da je vesela, da ima Georga, da ga lahko pokliče in se z 

njim pogovarja tudi, ko gre za njene lastne teţave ne le za vzgojne teţave. Vedno računa na 

to, da bo od njega dobila dober nasvet. 
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Esrina mama je iz perspektive samostojnosti precej drugačna od Saschine mame. Georg jo 

velikokrat doţivlja kot mamo, ki v bistvu probleme razume in ţe ima odgovore na vzgojna 

vprašanja. Tako ne potrebuje veliko nasvetov. Večinoma jo Georg doţivlja kot sodelovalno, 

saj se na teoretični ravni strinjata v vsem. Po drugi strani pa dvomi, da se v praktičnem smislu 

- v domačih ţivljenjskih situacijah dogaja vse tako, kot reče mama.  

Mamo sem doţivela kot tisto, ki popolnoma zaupa svojega otroka vzgojiteljem in programu, 

saj ve, da bo tu zanj dobro poskrbljeno. Odnos z Georgom pa ima za sodelovalnega, vendar 

izključno za pogovore o otrocih. Ostale teţave zanjo niso teme za odnos z vzgojiteljem. 

 

2.4.1.2 Cona Fužine 

Strokovno delavko Cone Fužine sem doţivela kot zadovoljno z vsakim majhnim korakom, 

ki ga uspejo narediti v smeri sodelovanja  s starši. Primeri, s katerimi delajo, so si različni tudi 

po tem, koliko uspejo »priti zraven« in koliko ne. Zdi se mi, da se zaveda realnega stanja in 

ga sprejema kot del sluţbe. Po drugi strani pa ve, da je to še daleč od optimalnega za otroka in 

čim bi bilo moţno več, bi to z veseljem storila. 
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2.5 Predstavitev rezultatov in interpretacija 

Rezultate opravljenih intervjujev bom v sledečem poglavju predstavila tako, da bom sledila 

temam, ki sem si jih zastavila kot pomembne v raziskovalnih vprašanjih. Posameznike in 

odnose, ki jih med seboj le-ti gradijo, bom skušala predstaviti v okviru zastavljenega 

vprašanja. Kjer se bodo teme smiselno povezovale med sabo, bom skušala to najti in povezati 

v celostno sliko. Prav tako bom odpirala nove teme, ki jih predhodno nisem nameravala 

raziskovati, če se bodo le-te pojavile. 

 

2.5.1 Ob kakšnih oblikah medsebojnega sodelovanja so starši in strokovnjaki zadovoljni 

in nezadovoljni? 

Zadovoljstvo z ţivljenjem je po Musku in Avscu (2002, v Poljšak-Škraban, 2010, s. 406) 

»… krovni pojem, ki sintetizira niz vrednotenj, nanašajočih se na posameznikovo ţivljenje, 

kognitivnih in emocionalnih, generalnih in bolj specifičnih. … Ocene zadovoljstva z 

ţivljenjem so odvisne od preteklih izkušenj, trenutnih stanj in tudi pričakovanj v prihodnosti. 

Vrednotenje našega ţivljenja je tako pomembno povezano z našimi emocionalnimi 

izkušnjami in seveda z osebnostnimi oz. temperamentnimi dispozicijami.« Čeprav Poljšak-

Škraban (2010) v svojem članku govori o zadovoljstvu z ţivljenjem, lahko komponente, 

povezane z zadovoljstvom, prevedemo v našo situacijo ter tako rečemo, da je zadovoljstvo 

staršev in strokovnih delavcev (v našem primeru v TG) povezano z njihovimi izkušnjami, 

stanjem kot ga vidijo v sedanjosti ter njihovimi pričakovanji. Tako svoje zadovoljstvo ocenijo 

na dveh osnovnih komponentah: kognitivni in čustveni, ki jo Poljšak-Škraban (prav tam) 

povzame po Dienerju (1984). Kognitivna raven se ukvarja z dejstvi ter glede na posledice, ki 

sledijo določeni situaciji, ocenjuje, kaj je za osebo dobro in slabo. Čustvena komponenta se 

ukvarja z razpoloţenji, ki so prisotne ob situacijah. Če prevladujejo pozitivni afekti nad 

negativnimi, ali gre celo za odsotnost negativnih afektov (Diener, 1984, v Poljšak-Škraban, 

2010) prihaja do visoke stopnje zadovoljstva.  

Kron-Klees (2001) pravi, da je naloga partnerjev, ki sodelujeta, da čim bolj uskladita 

predstave in pričakovanja o tem, kako naj bi potekala pomoč – z različnih zornih kotov. 

Predstavljam si, da je od tega, kako uspešna so ta usklajevanja, odvisno tudi zadovoljstvo enih 

in drugih.  
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2.5.1.1 Vzgojitelji 

Kerstin 

Kerstin svojega zadovoljstva v odnosih ali določenih interakcijah ne izraţa tako jasno. V svoji 

refleksiji se ne sprašuje o tem, kako je zadovoljna, ampak bolj o tem, kaj je potrebno v 

določenem primeru narediti, kje so potrebe. Kljub vsemu pa sem nekajkrat lahko iz njenih 

odgovorov razbrala, kdaj ji je laţje delati in z večjim zadovoljstvom.  

Pravi, da druţine sprejmejo vzgojitelja medse veliko prej, vzpostavi se več zaupanja in tako je 

delo laţje, če so odprte. V največje zadovoljstvo oz. tisti uspeh, ki ga lahko kdaj začuti, je, če 

pridejo otroci, ali druţine po nekaj letih k njim in rečejo, da je bila TG res dobra pomoč, ali 

najboljše, kar se jim je zgodilo. Spomni se mame, ki je bila tako sodelovalna, da pri mlajših 

otrocih nikoli več ni potrebovala kakršnekoli pomoči, saj se je skozi TG ogromno naučila in 

to uporabljala še pri ostalih otrocih. V nekaterih primerih je uspeh tudi to, da otrok potrebuje 

drugačno pomoč od TG in jo poskušajo urediti. 

Omejen čas trajanja programa TG dve leti se ji zdi prekratek. Tu čuti omejitve dela. 

Rada gre na obisk k Aylini mami in se počuti dobrodošlo. Prav tako mamo doţivlja kot 

sodelovalno, motivirano, da pomoč sprejme. Občutek ima, da pomoč in odnos dobro 

funkcionirata. 

Občutim razliko, ko primerjam načina, kako Kerstin govori o Ragnini mami in kako o Aylini. 

Do Ayline mame se mi zdi veliko bolj naklonjena, navdušena in čustveno vpletena, medtem 

ko o Ragninem primeru govori zelo distancirano, tudi sama pravi, da je v pogovorih »malo 

previdna« in kot o najbolj problematičnem primeru. Tako predvidevam, da je s slednjim 

odnosom zadovoljna, kadar stvari, odnos in rešitve tečejo po njenih pričakovanjih, čemur pa 

ni vedno tako. 

Tudi strokovnjaki imajo potrebe pri svojem delu s starši, kot pravi Lipičnik Vodopivec 

(1996). Pri Kerstin so morda v odnosu z Ragnino mamo le niso dovolj zadovoljene, zato pa je 

tudi manj zadovoljna z odnosom, v primerjavi z odnosom z Aylino mamo. 

Georg  

Georg bi si ţelel več odzivnosti od staršev, kar izrazi ţe na začetku najinega intervjuja: 

»Najprej moram reči, da bi si pri samem delu s starši ţelel več.« Ţeli si, da bi starši več 

sodelovali, da bi bolj čutili svojo starševsko vlogo. Včasih ga jezi, da se da tako malo narediti, 
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čeprav ve, da je to povezano z veliko problematiko in da tja pridejo prav takšni starši, ki svoje 

starševske vloge ne zmorejo opravljati po naših merilih. On bi ţelel več konfliktnosti kot 

pasivnosti. O konfliktnosti govori tudi Jakovljević (2010). Po njenem naj bi bil svetovalni 

odnos vedno odprt za konflikt, pogajanja, dogovarjanja, saj to omogoča kreativno in 

kvalitetnejše reševanje problemov v medsebojnem sodelovanju.  

Tudi s pritiskom s strani JA, da je po dveh letih pomoči konec, ni zadovoljen. Ima veliko idej 

za izboljšave. Kljub temu, da vidi veliko stvari, ki bi jih rad izboljšal, pa ima svoje delo rad, je 

zadovoljen, ker vidi spremembe na bolje in je prepričan, da takšna pomoč v celostnem smislu 

resnično pomaga. 

Georg misli, da bi zmogla Esrina mama narediti veliko več, pa je razočaran. Meni, da se 

veliko govori o njenem sinu in da vsi razumejo probleme, ampak se premalo naredi. Mislim, 

da s tem Georg meni, da bi lahko njen sin veliko bolj napredoval, kot napreduje sicer, če bi 

mama vloţila več. O čemer govori tudi Vec (1998), namreč da je pomemben vidik nudenja 

pomoči staršem in otrokom sodelovanje s starši otrok z motnjami vedenja in osebnosti z 

razlogom omogočiti za otroka pomembne in pozitivne učinke. Po drugi strani pa morda od 

mame pričakuje preveč in nerealno ocenjuje situacijo. 

Pri Saschinem primeru ni nikoli prepričan, da se bo nekaj res spremenilo. Vidi točke, kjer je 

druţina ţe opolnomočena, vendar še vedno vidi veliko manjkov. Morda pozablja na drugi cilj 

dela z druţino, o katerem govorita Mesec in Čačinovič Vogrinčič (1996), ki poudarjata 

opolnomočenje in pragmatično realistično naravnanost (usmerjenost na tisto, kar je 

uresničljivo in dosegljivo, ne da bi grobo posegali v druţino, z zavedanjem, da lahko drobne 

spremembe peljejo v obširnejšo reorganizacijo ţivljenja, ki naredijo ţivljenje, četudi ţivljenje 

z »nerešenim problemom«, znosnejše) kot tista dva cilja, ki si ju je vredno zastavljati pri delu 

z druţino. 

Cona Fužine 

Socialna delavka, je včasih malo ţalostna, da s strani staršev ni toliko zanimanja. Ponavadi le 

podpišejo list – nekakšno pogodbo. Začetni koraki so zelo počasni, previdni in majhni. 

Zadovoljna je, da se res počasi, tudi da kam priti. Kakor pravi Thiersch o vsakodnevni teoriji 

(Alltagstheorie) za socialnopedagoško pomoč druţini, je pomembno vsakdan obvladati skozi 

majhne spremembe (Weinert Portmann, 2009).  

Vendar v Coni s starši ne delajo tako intenzivno, kot bi si socialna delavka ţelela.  
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Vsi vzgojitelji 

Vsi vzgojitelji so v zelo splošnem smislu zadovoljni s tem, kako delajo, sodelujejo s starši, 

kako učinkovit je program. Ker vidijo, da uporabnikom pomaga.  

Po drugi strani, pa dva izmed njih jasno povesta, da vidita še veliko manevrskega prostora, v 

tem smislu, kako bi se lahko otrokom in druţinam še pomagalo. Pri tem veliko pričakujejo od 

staršev. Od njih pričakujejo več, kot dobijo. Morda je to posledica njihovega lastnega 

delovanja, da ne odkrijejo tistih potencialov, po katerih so starši dostopnejši za sodelovanje. 

Po drugi strani lahko razlog visi v precenitvi tega, kaj lahko realno od staršev pričakujejo 

glede na njihove sposobnosti in kontekst, v katerem ţivijo. Spet drug vidik je morda ta, da 

preveč izhajajo iz sebe, svojih prepričanj o tem, kaj je dobro za otroka in druţino ter premalo 

prisluhnejo staršem. Mogoče na znajo videti napredkov, ki so pri nekem primeru ţe bili 

doseţeni. 

Glede na odgovore, ki jih dajejo starši, ki so zelo zadovoljni in dajejo vtis, da dobijo, kar 

potrebujejo, gre morda za velik razkorak med pričakovanji vzgojiteljev in staršev. Prvi 

pričakujejo od sebe, učinkovitosti pomoči TG in staršev več, kot starši sami. Moţno je, da so 

različna pričakovanja vezana na manjše zmoţnosti staršev, ki jih vzgojitelji ne prepoznavajo. 

 

2.5.1.2 Starši 

Aylina mama 

Thiersch (1978, v Petko, 2003) govori o tem, kakšna naj bi bila pomoč: v praksi to pomeni 

klientu razumljivo, pragmatično, odprto in sprejemljivo nuditi pomoč. Ponudbe naj bi bile 

ustrezne in v bliţnji okolici ter takšnih oblik, ki so realne. To prepoznavam pri Aylini mami, 

ko svoje zadovoljstvo s TG izraţa tako: pravi, da je »vesela, da je tu«, ker vidi, da skupina in 

celoten program njeni hčerki pomaga. Prav tako pove, da jo vse skupaj razbremeni. Našteva 

še več oblik dela, ki jih za njenega otroka vidi kot pomembne: odnosne osebe, kosilo, da 

gredo na smučanje ali podobne aktivnosti, ki jih ona ne bi mogla omogočiti otroku; pri tem 

ima popolno zaupanje v vzgojitelje, da bo vse v redu. Tudi velike konkretne spremembe, kot 

je bila menjava šole za Aylo, vidi kot posledico pomoči, ki jo nudi TG.  

Vidi, da je preko te pomoči lahko boljša mama, kar pa tudi Čakarmiš (1994) navaja kot eno 

izmed potreb staršev, namreč da imajo potrebo po lastni aktivni pomoči pri otroku. Prav tako 
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pove (prav tam), da imajo starši potrebo, da govorijo o svojih teţavah in kako si ţelijo, kaj 

spremeniti. Tudi o tem govori mama, ko pravi, da ima občutek, da ima z vzgojitelji zelo dober 

odnos, da ji ustreza, da lahko na hitro pokuka v skupino in se dogovori o tekočih stvareh. 

Vedno pove, kaj se doma dogaja, ne glede na to, ali je dobro ali slabo. Njeni začetki s TG so 

bili polni nezaupanja, a meni, da ga je pridobila preko pogovorov s Kerstin in Georgom.  

Prav z ničemer ni nezadovoljna, saj se ji zdi, da TG ponuja prav tisto, kar ona potrebuje.  

Odnos Aylina mama – Kerstin 

Odnos med Aylino mamo in Kerstin, ki traja ţe več let in se je začel graditi ţe pri dveh 

prejšnjih otrocih iz te druţine, poteka zelo harmonično. Obe izraţata veliko zadovoljstvo 

drugo z drugo. Obema veliko pomeni, da se o sprotnih situacijah, problemih in njihovih 

rešitvah uspešno pogovarjata in imata občutek, da dogovori med njima delujejo. 

Mamo navdaja še z dodatnim zadovoljstvom to, da vidi napredke pri Ayli. Medtem ko je za 

Kerstin najverjetneje zadovoljujoč tudi vidik, da se lahko na mamo zanese, ko se nekaj 

dogovorita. Kerstin se v druţini počuti dobrodošlo, sprejeto in upoštevano. 

 

Ragnina mama 

Ragnini mami je zelo všeč urnik TG, saj pokriva ure njenega delovnega časa, tako Ragna ni 

sama doma in ni prepuščena sama sebi, kot bi bila sicer. Zadovoljna je s pomočjo, ki jo v TG 

dobiva njena hči, na več področjih.  

Vendar pa dobim pri njenih odgovorih tudi občutek, da se v odnosu s Kerstin občasno 

pojavlja neučinkovita komunikacija. Mama je nezadovoljna, ko ima občutek, da je Kerstin 

neiskrena v pogovorih z njo. Včasih mami zvenijo besede, ki jih Kerstin reče, neresnično. 

Pravi: »Ima probleme s časom, ker ima toliko stvari, je površna.« V tem maminem odgovoru 

prepoznavam njene občutke v takšnih situacijah, kakršne povzema tudi Karolina Teršek po 

Esler (2002, v Mrvar, 2008, v Teršek, 2010), ko govori o razlogih za ovire pri sodelovanju 

med šolo in domom z vidika staršev, kar pomeni,  da jih šola oz. učitelji ne spoštujejo in ne 

sprejemajo kot ostale starše. 

Ko ji Ragna pripoveduje o Kerstin in dogodkih, si mama o Kerstin ustvari neodobravajoče 

mnenje. Zdi se ji, da kakšnih stvari ne bi smela narediti ali reči njenemu otroku. Verjetno 
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mama tu doţivlja frustracijo, da z njeno hčerko vzgojiteljica ne ravna spoštljivo, kar pa je ena 

izmed potreb, ki jo navaja Coleman (1998, v Rajgl, 2010) v rezultatih svoje raziskave. 

»S Kerstin sva ţe imeli pogovore in situacije, da sem imela občutek, da me ima za butasto.« 

pravi mama. Tak odgovor verjetno kaţe na teţave s komunikacijo in razumevanjem sporočil. 

Eno izmed pravil ustrezne komunikacije po Tomori (1994) v tej situaciji ni bilo upoštevano, 

namreč da naj bo v komunikaciji razumljiv, odprt in enoznačen način izraţanja čustev, misli 

in stališč. Še bolj verjetno pa je, da si mama ţeli enakovreden partnerski odnos, o čemer piše 

Jereb (2010), Kerstin pa ji tega ne dopušča. Morda je ne spoštuje dovolj, morda ne zaupa v 

mamine sposobnosti... 

Mama odkrito izraţa nestrinjanje in nezadovoljstvo. Občutek ima, da je Kerstin ne posluša. 

»Kerstin mi vedno reče, da preveč ščitim Ragno…mi je ţe rekla, da ko je zvečer ţe temno 

zunaj, naj pride Ragna sama domov in naj je ne pridem iskat. Ne, rečem potem. Ne bom, ker 

se Ragna boji. In ona tega ne razume. In potem reče, da pa njena hčerka pride sama. In jaz 

vem, da to ni res.« Kar pove, si lahko interpretiram na več različnih načinov. Morda je bila 

njena potreba po tem, da se jo posluša in se zanjo vzame čas, nezadovoljena. O tem, piše 

Lepičnik Vodopivec (1996). Poleg tega piše še o potrebi staršev, da se jim prizna, da so dobri 

starši.  

Starši morajo dobiti občutek, da jih šola oz. učitelji spoštujejo in jih sprejemajo kot ostale 

starše. V nasprotnem primeru pride do ovir za ene in druge (Esler, 2002, v Mrvar, 2008, v 

Teršek, 2010). Tako starši kot vzgojitelji v tem primeru najbolje ţelijo in »najbolje« znajo, 

kaj je dobro za otroka. Spoznanje, do katerega naj bi v tem primeru prišli oboji, se glasi: 

»Vsak človek je omejen s svojim lastnim »pravim« konceptom, ki ni odvisen od tega, kaj 

imajo drugi za »pravi« lastni koncept (Selbstkoncept).« (Krüger, 1998, s. 183). Pri odnosu te 

mame in vzgojiteljice zaznavam potrebo obeh, da si razlagata primer v lastnem »pravem« 

konceptu. Koncepta sta si med sabo različna, ter zato vpleteni ne najdeta vedno skupnega 

jezika in tudi ne skupnih rešitev za probleme. Verjetno včasih ţe teţko vidita iste probleme, 

kaj šele rešitve. Pri tem Krüger (1998) podaja rešitev za tak problem v 4. točki konceptov 

pedagoškega dela v TG: »Spremeniti definicijo problema, ki jih vidijo vsi udeleţeni: … ko 

vidijo glede nekega problema še drugo plat medalje, je lahko problem redefiniran.« 

Kot eno izmed ovir v komunikaciji navaja Novljan (1993), da si starši nočejo priznati, da 

imajo njihovi otroci teţave. Mogoče je tudi to mamina teţava.  
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Malo kasneje mama doda, kot da hoče opravičiti, da je najprej govorila o stvareh, ki jo pri 

Kerstin motijo: »Z njo je ţe v redu govoriti, ampak za nekaj stvari pa ne.« Za kar 

predvidevam, da je prej znak, da je v celotnem gledanju na TG zadovoljna, kot to, da bi rada 

pred mano lepše izpadla. Kajti od tu naprej govori mama predvsem o svojem zadovoljstvu s 

programom, s tem, da lahko vzgojiteljema zaupa, da ve, da je dobro za otroke, kar z njimi 

počnejo, saj ve, da je tudi njen otrok teţaven, da imajo otroci ogromno moţnosti za razvoj. 

Všeč ji je boţično praznovanje in prostori. Zadovoljna je, da lahko kadarkoli pokliče v TG in 

da se bo vedno nekdo oglasil in se bo potem s Kerstin lahko pogovorila o vsem, kar jo skrbi. 

»Skupaj premisliva veliko stvari. To se mi zdi dobro«. Tako lahko zelo hitro oblikujeta rešitve 

za problem. Kar potrjuje raziskava po Coleman (1998, v Rajgl, 2010, s. 19): »Starši ţelijo 

vedeti, da lahko pokličejo učitelja kadarkoli, se z njim pogovarjajo o čemerkoli in da so v šoli 

dobrodošli. … Spoštujejo učitelja, ki je sposoben pri učencu doseči, kar se da največ v 

akademskem in osebnem smislu.« Mama meni, da je TG dobra pomoč za otroke in za starše. 

Pri hčeri vidi spremembe na bolje. 

Z Georgom je zelo zadovoljna. Všeč ji je njegov način komuniciranja: »Reče cak, cak, cak in 

stvari naredi.« Čeprav se kasneje spomni tudi dogodka, o katerem je pripovedovala Ragna, da 

Georga niso našli, ko so ga iskali in ga ovrednoti za neodgovornega. 

Pravi, da ji manjka kakšno srečanje za starše, da bi se lahko dobili na klepetu in se pogovarjali 

in bi bilo druţabno. 

Odnos Ragnina mama – Kerstin 

V tem odnosu sem zaznavala nezadovoljstvo z obeh strani, ţe ko sem bila sama v TG prisotna 

in opazovala, kako poteka komunikacija med njima. Prav tak vtis pa sem dobila tudi po 

opravljenih intervjujih.  

Kerstin je, bolj kot v intervjuju, večkrat v času, ko sem delala z njo, povedala, kako je 

nezadovoljna, ker z Ragnino mamo ne prideta skupaj, saj je preveč zaščitniška do hčerke. 

Večkrat sem dobila občutek, da ţeli mami pomagati, jo spremeniti, vendar se je iz situacij 

vračala z občutkom, da ji mama ne prisluhne in upošteva, temveč da ščiti hčer in se z njo 

prepira po enakih vzorcih, kot to počne Ragna. Ko sem se z mamo pogovarjala v intervjuju in 

je omenjala, kako se ne strinja z vzgojiteljičinimi izjavami, da je kot mama pretirano 

zaščitniška, sem pomislila na to, da mama takšno mnenje teţko sliši in ga zanika.  
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»Cline in Fay pravita, da preveč zaščitniški ali helikopterski starši »lebdijo nad svojimi otroki 

in jih začno reševati, kakor hitro zaidejo v teţave. Nenehno jim nosijo kosila v šolo, jim 

pišejo opravičila ali domače naloge; otroke neprestano rešujejo iz zagat; ne mine dan, da ne bi 

svojega malega pred čim zaščitili – ponavadi pred izkušnjo, ki jo otrok potrebuje in zasluţi. 

Takoj ko otrok pomaha s SOS zastavico, se helikopterski starši, ki lebdijo nekje v bliţini, 

spustijo na tla in otroka zaščitijo pred učitelji, vrstniki v igri in drugimi elementi, ki so videti 

sovraţni.« … Ena od glavnih razlik med emocionalno zdravimi in emocionalno nezdravimi 

druţinami je v tem, da zdrave probleme priznavajo, nezdrave pa jih zanikajo.« (Runyon, 

1993, s. 83-84). 

Iz maminega ogorčenega pripovedovanja sklepam, da način pogovarjanja, ki ga Kerstin izbere 

z njo, ni primeren za to mamo, saj se ne počuti razumljene in sprejete, vsebina pa je ne 

doseţe. Verjetno mamo jemlje celo premalo resno ali nekompetentno za starševsko nalogo. 

Po drugi strani pa sem mamo z njenim načinom pripovedovanja pri intervjuvanju doţivljala 

kot obrekovalno, pretiravajočo in s potrebo po tem, da sebe in hčer pred mano prikaţe v dobri 

luči, druge pa očrni. To, da s svojim izraţanjem nezadovoljstva pretirava, dobim vtis tudi, ko 

opisuje stvari, s katerimi je zadovoljna, kjer daje vtis, da na splošno vidi TG kot zelo 

učinkovito in dobrodošlo pomoč zanjo in njeno hčer. Morda pa je moje videnje te mame 

povezano s tem, da z njo nisem imela veliko stika, s Kerstin pa zelo veliko. Ker zaupam v 

Kerstinino strokovno mnenje in njene izkušnje z mamo, ki trajajo ţe več kot leto in pol, 

deloma prevzemam njene poglede in mnenje o mami ter njihovi druţinski problematiki. 

Zdi se mi, da tega, da mama pomoč vidi kot zelo učinkovito, Kerstin ne zaznava tako, ter ne 

vidi, da v bistvu TG in njeno delovanje za mamo ustrezata in zadovoljujejo njene potrebe. 

Perspektiva gledanja je drugačna: mama vidi velik napredek,  odkar je hči v TG do danes in je 

z napredkom zadovoljna, vzgojiteljica pa vidi, kaj vse bi se še dalo narediti, vidi še veliko 

problemov, ki še niso rešeni, ter tako ni tako zadovoljna. 

 

Saschina mama 

Saschina mama lahko vedno pokliče Georga in dobi pomoč. Vesela je, da se lahko vedno 

pogovarja z isto osebo, ţe odkar ima stik s TG.  
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Zadovoljna je, da so aktivnosti pedagoško oblikovane (npr. smučanje). Boţično praznovanje 

ji daje druţinsko praznično vzdušje in to ji je všeč. Pri sinu vidi spremembe na bolje, kako bi 

včasih reagiral in kako danes. Tudi ko ima lastne teţave, ve, da lahko pokliče Georga, prav 

tako pa pri sebi vidi napredek v reagiranju na situacije.  

Tudi ta mama zelo konkretno pove, s katerimi dejavnostmi je zadovoljna, da jih od TG dobiva 

njen otrok in ona osebno. Kar je zelo podobno kot pri prejšnjih dveh mamah, pri katerih sem 

ţe ugotavljala, da sta zadovoljni, saj so njune potrebe zadovoljene, ko se z njunima otrokoma 

individualno tako ukvarjajo, da vidita spremembe na bolje in da lahko pokličeta ter se 

pogovarjata o svojih problemih.  

Ta mama potrebuje sama pomoč bolj kot druge mame. To izrazi npr. s tem, ko govori o 

Georgu: »Ja zame je to odnosna oseba.« Menim, da si lahko njen odnos z vzgojiteljem 

razlagam kot odnos uporabnika in strokovnjaka in ne kot je to običajno pri ostalih starših: 

odnos strokovnjaka in starša otroka, ki je uporabnik programa. 

Zanjo je pomembno, da je TG pri pomembnih ţivljenjskih temah (kajenje, spoznavanje očeta) 

zraven, saj sama ne bi zmogla. Pravi, da je TG točno to, kar potrebuje in kar potrebuje njen 

sin. 

Odnos Saschina mama – Georg 

Medtem ko Saschina mama zelo navdušeno pripoveduje, kako je zadovoljna s pomočjo, ki jo 

dobiva njen sin in ona sama preko TG, je Georg zelo zadrţan. Vidi napredke, vendar poleg 

njih opaţa še ogromno problemov, ki še niso rešeni. Pri njegovih odgovorih človek dobi 

občutek, da ne zaupa v mamo in njeno stabilnost ter kako močna je v svoji materinski vlogi. 

Sicer pa sta oba zadovoljna, kadar njuni dogovori o tem, kako naj bi do sina delovala mama 

doma, kako Georg v TG, delujejo in na Sascho učinkujejo v ţeleno smer. Georg je 

zadovoljen, ko vidi da je mama sposobna opravljati funkcijo matere, skrbijo pa ga njeni padci, 

ki so tudi stalnica v njenem delovanju. 

 

Esrina mama 

»Starši so zadovoljni, ko učitelj njihovemu otroku v razredu nudi individualno pozornost, in 

zaskrbljeni, če tega ni. Veseli so, če dobi učenec na svoja vprašanja odgovore in če pri 
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poučevanju učitelj tako dolgo razlaga, dokler otrok ne razume.« (Coleman, 1998, v Rajgl, 

2010, s. 20). O tem govori Esrina mama. 

Zanjo je TG velika razbremenitev, Esra pa tu napreduje. Zadovoljna je, da sin pripada skupini 

in  da si tu vzamejo čas zanj. Ker ve, da gre Esri dobro, je postala mirnejša. Zelo je 

zadovoljna, da je TG vedno na razpolago za pogovor ali ko potrebuje pomoč v smislu, da je 

potrebno kaj storiti. Veseli jo, da čuti, da so glede Esre »interesi (TG) resnično enaki, kot moji 

interesi.«  

Poteka stalna izmenjav informacij. Esrina mama v sodelovanju strokovnjakov v TG 

prepoznava, da njene teţave resno obravnavajo. Zadovoljna je, da je Georg ne samo 

pomembna oseba za Esro, pač pa tudi za starejšega sina, ki se je tudi ţe pogovarjal z njim o 

stvareh, ki mu jih ona kot mama in ţenska ne more dati, ampak jih lahko dobi od moškega 

sogovornika. 

Odnos Esrina mama – Georg 

Tudi v tem odnosu se dogaja podobno kot v odnosu s Saschino mamo. Georg je bolj 

nezadovoljen kot zadovoljen, saj od mame pričakuje zelo veliko. Ima jo za zelo sposobno, 

takšno, ki razume probleme, vendar ne naredi dovolj. Medtem ko Esrina mama vidi, koliko je 

njen sin v času, odkar je v TG, napredoval in je zelo zadovoljna. Prav tako ji ustreza, da se 

lahko, ko nastopijo problemi, z nekom pogovori. To ji za pomoč, ki jo dobiva, zadostuje. 

 

Vsi starši 

Pri odgovorih vseh staršev lahko zasledimo nekaj zelo podobnih razlogov za zadovoljstvo, ki 

jih opisujejo, ko govorijo o tem, kako so zadovoljni s programom TG. Prav vsi so zadovoljni 

s TG. Pravijo, da so pri svojem otroku opazili izboljšave, da je to program, ki pomaga 

njihovemu otroku. Tudi to, da lahko vedno pokličejo vzgojitelja in se z njim pogovarjajo, se 

jim zdi zelo dobro. TG je zanje razbremenitev. 

Le ena izmed mam izstopa s tem, ko opiše tudi situacije, ko ni bila zadovoljna z vzgojitelji.  
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2.5.2 Kako strokovnjaki v TG gradijo odnose s starši? 

Kerstin 

Kot osnovo za svoje delo, navaja Kerstin začetnika TG – Martina Bonhoefferja: »Mislil je, da 

bi bilo potrebno otroke in druţine podpreti v njihovem ţivljenjskem polju, tam kjer ţivijo.« 

Dalje Kerstin pravi, da obstaja kar nekaj uradnih potekov, ki so predvideni v individualnih 

načrtih in pripomorejo h grajenju odnosov. To so telefonski klici, redni pogovori (lahko 

tedenski, štirinajst dnevni, mesečni…). Pri tem dodaja, da je potrebno vedno znova premisliti 

vsakič za vsak primer posebej, o tem,  kakšne so potrebe, kako pogosta naj bodo srečanja in 

katere osebe naj bodo prisotne na pogovoru. Kerstin navaja, da so bili pri kakšnem primeru 

prisotni ţe tudi babica, stric, prijateljica, ker so bili takrat za dane okoliščine pomembne osebe 

za otroka in tako tudi za pogovor. Poleg tega se ji za pogovore zdi pomembno: »Starše 

povabiti na pogovor, govoriti ali z otroki ali o točno določenem problemu ali o prihodnosti. 

Jaz grem tudi v druţine. To je pomembno tudi za razumevanje, kako druţine ţivijo, kakšne 

prostore imajo. So druţine, ki zelo rade povabijo. So druţine, ki tega ne ţelijo. … Enkrat 

sem imela mamo s tremi otroki, ki se je veselila, da pridem in je rekla, da takrat vedno 

pospravi. To ji je bilo tako všeč...« 

V (svetovalnem) delu s starši (čeprav je na šoli še mnogo ostalih vrst pomoči in stikov) je 

bistveno, da se vzpostavi (svetovalni) odnos, ki temelji na sodelovanju, ki ga definira in 

vzdrţuje svetovalni delavec – strokovnjak (Jakovljević, 2010).  Kar Kerstin vsekakor počne. 

Za stalni stik s starši prevzema veliko odgovornost in je aktivna.  

V delo s starši, ki po Kerstininem mnenju gradijo odnos, vpleta veliko različnih oblik dela. 

Kar nekaj, ki jih Kerstin našteje, lahko prepoznamo v nemški raziskavi (Lambach, Thurau, 

1992): informativni pogovori s starši (naj bi bil vsakotedenski kontakt med starši in 

vzgojitelji.), sosedski/skupnostni večeri, redni pogovori s starši z jasnimi cilji ali pa tudi samo 

priloţnostni pogovori, hospitacijski obisk doma, obisk staršev v TG, prostočasne aktivnosti so 

povsod pomembna sestavina kontaktov s starši (pri tem so lahko ponujene prav za starše, ali 

za vse skupaj aktivnosti, kot so večer iger, ustvarjalni večer…), starševski skupinski večeri 

(lahko nudijo izmenjavo izkušenj), druţinska terapija kot nastavek za delo s celo druţino… 

Kerstin pove, da druţine, ki so bolj odprte, ponavadi hitreje zaupajo in je tako z njimi laţje 

delati, medtem ko je pri zaprtih obratno. Včasih, pravi, se zgodijo ti kontakti tudi tako: 

»Otroci mi ţelijo pokazati sobo. Mamo vprašajo, če smem pokukati sobo in starši dovolijo ter 

tako lahko vstopim v druţino. To vse je zlito skupaj.« 
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Ragnino mamo pa tudi hčerko samo je na začetku doţivljala Kerstin kot zelo nezaupljivi. To 

začetno fazo (Weinert Portmann, 2009), ki je namenjena času za grajenje zaupanja in 

odkrivanja teţav, ki še niso bila izraţena pri uvodnem sprejemu, kjer se tudi oblikuje načrt za 

ukrepanje pri delu z druţino, opisuje tako: 

Njen prvi cilj je bil vzpostavljanje zaupanja. Ţe dejstvo, da dobivajo pomoč, je bilo za 

Ragnino mamo teţko sprejeti. »Moja strategija je bila, vedno znova razloţiti, da je to 

normalno, da obstajajo tudi druge druţine. Da je vse v redu, če se dogajajo takšne stvari, kot 

kako je Ragna reagirala, če ima nekdo tako teţko biografijo.« Takšne  stvari je morala Kerstin 

večkrat ponavljati, da je opazila, da mama postaja malo bolj odprta. Prav tako je na začetku 

vsak dan poklicala mamo in povedala, kako je potekal Ragnin dan v TG. Tudi ko je bil zelo 

dober dan. Predvsem ti dobri dnevi se zdijo Kerstin pomembni, da je lahko mama slišala, da 

se je Ragna zabavala, da je kaj super naredila. 

Ena izmed pomembnih tem pri Ragnini druţini je bila plan za tuširanje in umivanje las. 

»Pogledali smo, kdaj je v šoli plavanje, kdaj šport in smo glede na to naredili plan tuširanja za 

cel teden. Dva tedna smo to poskusili in nato sta bili obe spet povabljeni na pogovor, kjer smo 

pogledali, kako sedaj to gre. In po določenem času ni bilo več teh problemov. Za rojstni dan 

smo ji kupili gel za tuširanje in šampon za laţje razčesavanje. Tako je tudi mama potem 

naredila, da je vedno znova tako kupila.« Ko je bilo to rešeno, pa so prihajale nove teme (npr. 

pospravljanje sobe).  

Kot kaţe, se je po začetnem nezaupanju gradil odnos naprej v smeri, kot jo opisuje tudi 

Weinert Portmann (2009). V skupnem ukrepanju – sodelovanju, v medsebojnem učenju, kako 

se pogovarjati, se odpirajo nove teme, tabuizirane teme, nove situacije in nove rešitve ter 

ukrepi.  

Trenutno pa se zdijo Kerstin najpomembnejši vsakodnevni pogovori in dogovori v troje, saj 

lahko tako usklajujejo zgodbe, kaj kdo reče. Ragna namreč v trikotniku skuša mamo in 

Kerstin dostikrat prelisičiti. Kerstin opaţa, da mama tudi sama večkrat pokliče in jo obvešča, 

ko gre za kakšne posebnosti glede Ragne. »Še vedno so trenutki, ko mi mama tako kot prej ne 

zaupa. Ampak mislim, da zaupa vseeno hitreje in tudi Georgu, če obstaja tudi nek problem. 

… moje zaupanje … vedno malo pazim, sem malo v preţi, zavzemam neko pozicijo, kjer 

opaţam, kaj vse bi se še lahko zgodilo.« 
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Pri Aylini mami je zgodba in stik s TG kompliciran, pravi Kerstin, saj se zgodba začne pri 

Aylini najstarejši sestri, pred petimi leti, ko je imela prvi stik z njihovo babico in ne z mamo. 

Kar pomeni, da je bil odnos med mamo in vzgojiteljico oblikovan ţe preden je Ayla prišla v 

TG. Kerstin doţivlja mamo kot tisto, ki ima veliko zaupanja v TG, je zainteresirana za delo, 

sodelovalna, je odločna in se ponavadi strinja z njenimi predlogi, če pa ne, pa to jasno pove, 

pri tem pa sama vnaša predloge in rešitve za konkretne probleme. Ker je mama odprta za 

sodelovanje, ima pa sicer precejšne zdravstvene probleme, meni Kerstin, da je zelo praktično, 

da ţivi druţina v stanovanju nad TG in tako lahko vedno na hitro skoči do mame in se 

dogovori glede tekočih zadev, tudi če je mama sposobna le leţati. Kerstin pravi: »Sama grem 

rada tja« in s tem pokaţe, da se v druţini dobro počuti. 

Vsekakor Kerstin o začetni fazi odnosa z Aylino mamo pove zelo malo, tako lahko le 

sklepamo, da najbrţ ni bila enostavna. Vendar je zanju zelo pomembna sedanja situacija, kar 

velja za fazo intenzivnega dela (Weinert Portmann, 2009), ko so v ospredju specifične teme, 

zaţeljeni cilji, posamezne situacije. 

Z mamo sta se dogovorili za redna mesečna srečanja, ki se še niso realizirala, saj je bila 

najprej bolna mama, zatem pa še Kerstin, ampak dodaja: »Ampak tako kot je sedaj, danes, je 

najboljše. Mama ima problem in jaz tudi, in se poklapa, ker je potreba.« Kljub vsemu pa 

dodaja, da so mamini problemi včasih tako hudi, da ni sposobna ničesar narediti. Samo leţi na 

kavču. Zato je stik z njo in to, kako je mama učinkovita v svoji starševski funkciji, odvisno od 

mamine »zdravstvene« kondicije. TG v njenih problemih zavzema funkcijo tistih, ki ji rečejo: 

»Ti moraš nekaj zase naredit. ... Ti kot mama moraš biti fit za otroke.«  

Kerstin se spomni tudi aktualnega primera, kjer pa gre za drugačen način gradnje odnosa. 

Mama ne zna nemško, v organizaciji pa imajo strokovno delavko, ki pride kot prevajalka, ker 

zna italijansko. Tako dobi mama ne le prevajalsko pomoč in se zaradi jezika sprosti, kot pravi 

Kerstin, pač pa tudi strokovno pomoč, ki jo potrebuje. Vzgojiteljica pa to drugo socialno 

pedagoginjo jemlje kot del strokovnega tima. Vse skupaj bi verjetno lahko ovrednotili kot 

ustvarjalni način reševanja situacije ter nudenja pomoči.  

Kot Lutman (2006), ki našteva neformalne oblike dela s starši: pikniki, ekskurzije, delavnice 

za starše, dnevi odprtih vrat, novoletne zabave, izleti, kjer velikokrat otroci s pomočjo 

učiteljev pripravijo program, jih omenja tudi Kerstin. 
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Občutek ima, da znajo za starše ponuditi veliko različnih aktivnosti, kar so počeli predvsem v 

preteklosti, sedaj pa starši ne kaţejo zanimanja zanje in se jih ne udeleţujejo. Pri tem doda: 

»Imeli smo ţe obdobja, ko smo na soboto nekaj skupaj naredili. S starši smo pekli na ţaru, 

igrali nogomet. Ampak to so bili vedno isti starši.« S sledečim stavkom Kerstin pove, kako so 

si druţine in njihove potrebe različne: »Za nekatere druţine učinkuje nekaj majhnega za nekaj 

velikega. In za nekatere druţine lahko človek veliko časa investira, pa se ne zgodi nič ali zelo 

malo.« 

 

Georg 

Georg vidi TG kot vgradni kamen za druţino, pri čimer si predstavljam, da je to osnovno 

gledanje zanj tudi pri gradnji odnosov. V tem prepoznavam enega izmed pomembnih 

elementov, ki ga naj bi po Richterichu (1995, v Petko, 2003) dajal socialni pedagog pri 

nudenju druţinske pomoči: strukturo. 

Pove, da vidi prednost delovanja TG v tem, da zelo hitro pokličejo starše in tako so z njimi v 

stalnem stiku, tudi ţe pri majhnih problemih. 

Georg je bil pri Saschini druţini na začetku zelo velikokrat. Pove, da je bilo to enkrat do 

dvakrat na teden. Kar pomeni, da je šel v druţino popoldan ali zvečer. Dodaja, da se mu zdi, 

da je bil v druţini celo prevečkrat. Morda tu Georg ţe sam ugotavlja, pred čimer svarita 

Krajnčan in Bajţelj (2007). Namreč, da je ena izmed teţavnejših komponent odnosa 

krmarjenje med bliţino in distanco. Z bliţino povečuje varnost, zaupanje, razumevanje…, 

(kar je bilo za začetno fazo, ki jo v nadaljevanju opisuje zelo pomembno), medtem ko z 

distanco omogoča drugemu avtonomnost, samostojnost, sposobnost za lastne odločitve in 

ravnanje. 

»Na začetku se tudi ni vedelo, kako bo šlo naprej. Imel sem tako veliko problemov s Sascho, 

kako bi šlo naprej z njim. Od kod to prihaja, ali bi bilo bolje, da bi bil stran od druţine, ali… 

tam je ona pomoč ţe sprejela. O problemih sva govorila. Se spraševala, kaj bomo naredili 

naprej. Kril sem ji hrbet, jo opolnomočal.« Georg nadaljuje s tem, da ga mama za pogovor še 

vedno znova potrebuje. Kar je po Nielsenu (1986, v Petko, 2003) socialnopedagoška naloga – 

skrb za razbremenjevanje, usposabljanje in opolnomočenje. Morda je vse ponujene moči 

preveč, kar pove med pogovorom. Zaradi tega Georg ni nikoli prepričan, da bo mama zmogla 

sama, da je dovolj močna in da stvari, ki se jih dogovorijo, funkcionirajo. 
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Po Georgovem mnenju se je v štirih letih marsikaj izboljšalo, precej manjkrat gre v druţino, 

sedaj velikokrat stvari funkcionirajo tako: ko je nekaj narobe, mama pokliče in preko njegove 

pomoči dobi nasvet, kako odreagirati v situaciji in potem to res stori ter se stvari stabilizirajo 

in je spet bolje. 

Morda Georg v odnosu z njo, kdaj pozablja na to, na kar opozarja Petko (2003). Z vidika 

strokovnjaka, je po njegovem smiselno poznati, kako določene intervencije – impulze 

razumejo »klienti«: 

 O problemih se pogovoriti  pokazati razumevanje. 

 Kompetence izvabljati (zbezati ven iz uporabnika)  kompetence prepoznati. 

 Ugotavljati pomene  formuliranje novih pogledov. 

 Navezovati se na klienta, izhajati iz njega  ponujen je praktični nasvet. 

Pri Esrini mami je Georg razočaran, saj ima občutek, da z mamo vedno govorita in se 

dogovarjata o stvareh, ki jih oba hočeta in razumeta, saj pravi, da je mama zelo pametna, po 

drugi strani pa nima občutka, da poleg tega, da mama razume probleme, tudi kaj stori. 

Kar morda pomeni, da (še) ne dosega tretje ravni cilja - uporabe (Valentinčič, 1981), ki naj bi 

nastopila za poznavanjem in razumevanjem. Avtor pravi, da informativno znanje, 

obveščenost oz. seznanjenost zadoščajo pri manj pomembnih vprašanjih o vzgoji, kar spada 

pod poznavanje. Za obravnavo pomembnih zakonitosti, spoznanj, načel je potrebno starše 

popeljati dlje – do temeljitega razumevanja in dojemanja ciljev, načel in metod vzgoje, ki bo 

lahko podlaga za njihovo druţinsko vzgojo. Naslednja stopnja pa je in z njo so zadovoljni tudi 

starši, ko znajo, kar poznajo in razumejo, konkretno uporabljati v vzgojnih situacijah z 

svojimi otroki. 

Seveda pa pri tem ni nujno, da je pri mami realno pričakovati doseganje tega cilja. Morda je 

to le Georgova ţelja ali pričakovanje. Po drugi strani, pa mora morda Georg v njunem odnosu 

ubrati še kakšen nov način delovanja, da bosta z mamo prišla tudi na to stopnjo. 

Mamo doţivlja kot zelo hvaleţno za tovrstno pomoč, vendar bi si ţelel več. V začetku je bilo 

zanjo, kakor meni Georg, pomembno predvsem to, da ima njen sin stalen, trden prostor v TG. 

Pravi, da mama tudi kdaj pokliče in vpraša, kako naj v določeni situaciji reagira.  

O svojem odnosu z njo je razmišljal tudi v smeri, da morda mama za sogovornico potrebuje 

osebo ţenskega spola. »Enkrat smo se ţe pogovarjali, pa je menila, da to ni potrebno. Enkrat 
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sem tako poskusil govoriti, če ne bi bila morda to ena pot, ali pa da bi ji nekoga iskali, eno 

ţensko osebo, s katero bi ona lahko govorila.« 

Georg pripoveduje o očetu (aktualni primer nekega drugega otroka), kaj si misli o tem, kako 

je moţno z njim graditi odnos: »In gospod Kies je seveda specialni primer. Ne vem, če on s 

komerkoli lahko zgradi neko tesno povezavo. V majhnih korakih je postalo tudi pri njemu 

bolje. Vsake toliko ga lahko doseţemo s humorjem. Ampak odnos. Mislim, da se ga s tem 

človekom ne da zgraditi.« 

Tako kot Zabukovec (1992, v Rajgl, 2010) v raziskavi ugotavlja, da so starši različno 

motivirani za delo s šolo, lahko to prevedemo v našo situacijo programa TG. Ne le, da so 

različno motivirani, imajo tudi različna pričakovanja od nje. Morda prav zato, kot ugotavljata 

oba vzgojitelja, če povzamem Kerstin, ker v proces pomoči vstopajo druţine, ki so si med 

sabo zelo različne, tudi po tem, v kolikšni meri nekaj učinkuje nanje. Verjetno so to druţine z 

različnimi značilnostmi – ene bolj odprte druge manj odprte za spremembe, o katerih piše 

Lepičnik Vodopivec (1996), ali pa tako različne individualne potrebe, ki jih imajo udeleţenci, 

na katere ni nujno, da znajo strokovnjaki takoj odgovoriti. 

Georg, ob naštevanju različnih aktivnosti, ki so jih v preteklosti izvajali za starše, pove, da se 

na tem mestu vedno znova sprašujejo, kako se pribliţati staršem. Občutek ima, da so trenutno 

vsi starši zelo pasivni in jih ne zanima njihova lastna vključenost v reševanje teţav. Kar pa je 

ena izmed teţav ki so naštete v internih dokumentih TG (B.A., 2007a). 

 

Zaupanje v odnosu 

Iz odgovorov staršev zaznavam, da je zaupanje predpogoj, za katerega so se morali vzgojitelji 

še posebej truditi, da so si ga pridobili za sodelovanje z njimi. Tako je eden izmed 

pomembnejših elementov za gradnjo odnosov, ki se ga zavedajo tudi vzgojitelji. Po drugi 

strani teţko govorim o tem, kako pomembno je zaupanje, saj sem s svojimi vprašanji glede 

zaupanja spraševala zelo direktno. Vprašanci niso sami izpostavili zaupanja kot pomembnega, 

vendar so ga ovrednotili kot takšnega, šele ko so bili o njem vprašani. 
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2.5.3 Katere intervencije strokovnjaki uporabljajo za delo s starši v TG? 

Tega vprašanja se bom lotila tako, da bom najprej pogledala, kaj vse sta vzgojitelja 

odgovarjala direktno na to vprašanje. Tako bom videla, česa vsega se zavedata. Nato bom 

pogledala še ostali del pogovora in bom skušala sama prepoznati intervencije, iz tistega, kar 

opisujeta na drugih mestih. Hkrati bom preverila, če lahko prepoznam kakšne intervencije 

tudi iz odgovorov staršev. 

Kerstin na to vprašanje odgovarja tako: »Telefon, to je najhitreje. Starše sem povabiti na 

pogovor, se pogovoriti ali z otroki ali o točno določenem problemu ali glede prihodnosti, jaz 

grem tudi v druţine, to je tudi pomembno za razumevanje, kako druţine ţivijo, kakšne 

prostore imajo.… Ne naredimo obiska, če tega ne ţelijo. Enkrat sem imela eno mamo s 

tremi otroki, ki se je veselila, da pridem, in je rekla, da takrat vedno pospravi.«  

Georg pa tako: »In intervencije so od majhnih kontaktov tu v TG. Ko se človek vidi in sreča, 

ko se pokaţejo majhni problemi in potem se pokličemo. Relativno hitro pokličemo. … Npr. 

Michelu ne gre dobro. Kaj je narobe? Esra je tako razburjen. Je bilo kaj doma?« 

Oba pri tem vprašanju odgovorita zelo kratko in iz njih ne zvemo tako veliko kot iz ostalih 

delov pogovora. Zato sem se odločila, da oblike dela s starši, ki jih prepoznavam kot njune 

intervencije, oblikujem v seznam intervencij: 

 Delo na domu – v druţini, 

 telefonski pogovori, 

 humor v pogovoru, 

 starševski večeri (v različnih oblikah: kava za starše, predavanje na določeno temo, 

gledanje slik s smučarskih počitnic otrok, igre, gledanje filma, kuhanje), 

 skupne aktivnosti – starši in otroci (pečenje na ţaru s starši in otroki), 

 boţično praznovanje, 

 redni pogovori (dnevni, tedenski, mesečni; odvisno od potrebe), 

 izredni pogovori in dogovori (ko se pojavijo situacije, pri katerih je potrebno takoj 

reagirati), 

 oblikovanje letnega individualnega načrta (enkrat letno sestanek skupaj z JA), 

 obisk na domu (včasih posredno zaradi otrok, ki ţelijo pokazati sobo, včasih to 

starši sami ţelijo), 



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

83 

 

 skupno iskanje rešitev in oblikovanje načrtov za izvajanje pomoči (pri tem se še 

določi, kaj so naloge staršev in kaj vzgojiteljev v TG; npr.: načrt za tuširanje, načrt 

za pospravljanje sobe), 

 začetne intervencije: vsakodnevni klic vzgojitelja na dom in informiranje staršev o 

poteku dneva za otroka (kako se je imela, kaj so počeli, ne glede na to, ali je bil 

dober ali slab dan), 

 spodbujanje staršev, da si poiščejo pomoč zase, 

 prisotnost in posredovanje na timskih sestankih, ko sodeluje več strokovnjakov ali 

učiteljev. 

Iz pogovorov s starši prepoznavam nekaj intervencij, ki predvsem potrjujejo ţe ugotovljene, 

preko pogovorov z vzgojiteljema. Da pa lahko vidimo, kaj od vsega narejenega starši vidijo 

ali prepoznajo, bom to vseeno zapisala:  

 redni pogovori  telefonski ali na domu (svetovalni, razbremenilni, dogovori, skupno 

iskanje rešitev) nekateri ob tem dodajo še zelo tesen stik, ker se slišijo res 

vsakodnevno, so res dosledni, 

 opaţena pomoč, ki jo nudijo otrokom: pomoč pri domačih nalogah, pogovori, čas, 

ki si ga vzamejo zanje, 

 pogovori, ki po starševskem doţivljanju, tudi rušijo odnos (en primer), 

 boţično praznovanje,  

 gledanje slik otrok s smučanja ob kavi,  

 prisotnost vzgojitelja pri pogovorih z drugimi strokovnjaki in v šoli,  

 stalna dosegljivost vzgojitelja,  

 obisk na domu in/ali delo v druţini,  

 ponujena dodatna pomoč (iz drugih programov).  

Menim, da pri TG ne moremo razdeliti teh intervencij v formalne in neformalne oblike dela, 

kot to naredijo različni avtorji (Lutman, 2006; Hrastovec, 2009, s. 34-37; Čakarmiš, 1994, s. 

31; Murnova, 1994, v Koselj, 1997). Ti opisujejo oblike dela s starši v različnih institucijah. 

Vendar nam nemška raziskava (Lambach, Thurau, 1992), ki raziskuje oblike dela v TG 

(informativni pogovori s starši, sosedski/skupnostni večeri, redni pogovori s starši z jasnimi 

cilji ali pa tudi samo priloţnostni pogovori, hospitacijski obisk doma, obisk staršev v TG, 

prostočasne aktivnosti so povsod pomembna sestavina kontaktov s starši (pri tem so lahko 

ponujene prav za starše, ali za vse skupaj aktivnosti, kot so večer iger, ustvarjalni večer…), 
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starševski skupinski večeri, ki lahko nudijo izmenjavo izkušenj), lahko pove, da je TG 

oblikovana kot okvir za različne intervencije, ki jih vzgojitelji fleksibilno uporabljajo in 

prilagajajo različnim primerom. 

Skozi svoje polletno delo v TG, prav tako pa tudi izjave vzgojiteljev, ki govorijo o hitrem 

kontaktu s starši, sem si oblikovala mnenje o tem, kako poteka ţivljenje, s tem pa tudi 

intervencije v TG. Menim, da je prednost izvajanih intervencij v TG, v primerjavi z 

institucijami, kjer so skupine večje in poteka vse bolj uradno (tako organizacija, vabila, 

priprava kot izvedba) v tem, da se vse zgodijo zelo spontano in glede na dane potrebe. Stik s 

starši je namreč pogost in povezan. Vzgojitelji lahko ustvarjalno posegajo po različnih 

intervencijah. 

 

2.5.4 Kakšna so pričakovanja staršev in kakšna so pričakovanja strokovnjakov? V čem so 

pričakovanja skladna in kje se razhajajo? 

Georg govori o tem, da zanj TG pomeni biti vgradni kamen za druţino, prek katerega druţina 

dobi varnost. »Ţelel bi si, da bi starši več vlekli zraven, več sodelovali. Da bi se več v 

starševsko vlogo dali. … da bi starši sami več hoteli. Da pridejo sem in rečejo, tu imam 

probleme … Vedno imam občutek, da to staršev ne zanima, ali zelo malo ali da so tako 

otopeli.« Georg sicer tu govori o svojih ţeljah, vendar v njegovem odgovarjanju zaznavam, da 

starševsko drţo teţko odobrava in sprejema. Tudi na drugih mestih pove sam, da od staršev 

kdaj veliko pričakuje oz., da ima običajno preveliko pričakovanje do staršev, ki ga mora 

vedno znova zmanjševati. Po njegovem mnenju bi bilo za idealno funkcioniranje tima: starši – 

vzgojitelji in skupno nudenje pomoči otroku, potrebovali večji strokovni tim, ki nudi bolj 

fleksibilno razporejanje časa med otroke in starše, ki je bolj prilagojeno njihovim 

individualnim potrebam. Prav tako pa bi se starši med sabo druţili, povezovali in si nudili 

medsebojno pomoč: »Starševski večeri, ali da skupaj kuhamo. To si lahko dobro 

predstavljam. V mojem idealnem svetu, če bi to funkcioniralo, bi delali aktivnosti in vse bi 

bilo super, in bi se pogovarjali, oni bi tudi sami od sebe ţeleli pogovore…« Veliko 

načrtovanih aktivnosti za starše, ki so jih ţe izvajali, ga je razočaralo zaradi slabe udeleţbe 

staršev. 

Georg omenja pričakovanje s strani sistema in JA, ki omejujeta program TG na dve  leti, kar 

on sam čuti kot velik pritisk pri delu. 
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Georg omenja sodelovanje z očetom iz drugega primera, ki ni predmet naše raziskave, ki 

deluje tako, da vzgojitelj kljub običajnim visokim pričakovanjem do staršev, v tem primeru ne 

pričakuje, da je moţno z očetom zgraditi kakršenkoli odnos. Pri njem se mu zdi napredovanje 

v majhnih korakih, da ga kdaj uspejo doseči, v redu. 

Saschina mama – Georg 

Georg o Saschini mami pravi: »Veliko manjkrat grem tja. In ne znam čisto reči, ali se je pri 

njej veliko spremenilo. Ali če je sploh dovolj močna.« Po njegovem mnenju Saschina mama 

vedno znova potrebuje podporo, pri čemer se nanj vedno nasloni. Predvideva, da se v petih 

letih sodelovanja s to mamo stanje ni toliko spremenilo, da bi bila ona dovolj močna, vendar 

verjetno stanje ni kritično.. saj vidi tudi, kako se mama kdaj trudi: »… ko se dogovoriva, da 

naj bi tako in tako naredila. Takrat tudi to naredi. Včasih drugače, kot sem jaz mislil. Smeh… 

ampak vsaj poskuša.« 

Mama ga običajno pokliče, ko je kaj narobe. Predvidevam, da v času procesa nudenja pomoči 

postane zanj  tako samoumevno, da takšne klice pričakuje in v primeru, da jih ne bi bilo, bi 

sčasoma šel v smer odkrivanja, kaj se je zgodilo, čemu ga mama ne kontaktira, obvešča ali ne 

vpraša več za nasvet. 

In na drugi strani od Sascheve mame slišimo podobno kot pravi Georg, da ji je všeč prav to, 

da lahko vedno pokliče Georga, ko potrebuje pomoč, pogovor, nasvet… Za kar je zelo 

moţno, da sedaj od TG pričakuje, da bo tako kot na začetku sodelovanja. Čeprav je morda na 

začetku, ko se je uvajala v program, kakšno pomoč z začudenostjo odkrila in sprejela, je sedaj 

zanjo ţe tako samoumevno, da predvidevam, da tudi samoumevno pričakuje, da bo zanjo 

pomoč vedno tu. Saschina mama navdušeno pripoveduje, da ji je všeč, kako so vse aktivnosti, 

ki jih imajo otroci, pedagoško oblikovane. Na začetku ni pričakovala, da bo tako dobro teklo, 

saj ni zaupala temu, da bo morala sodelovati z moškim. Z njimi je namreč imela teţave.  

Mama pravi: »Pri meni ni nobenih sanj. Zame je TG, kar potrebujem. Časi, kaj počnejo, so 

točno tako kot morajo biti. Več ne sme biti, ampak tako kot je, je super. Jaz sem ja… 

zadovoljna s TG.«  

Povedano si razlagam na več načinov. Svoja pričakovanja je oblikovala skozi proces nudenja 

pomoči v TG, s tem ko je vedno znova dobivala stalno pomoč in sedaj ve, na kaj lahko 

računa. To ima za točno tisto, kar potrebuje. Po drugi strani morda nima občutka, da potrebuje 

kaj več, zato ničesar drugačnega ali več ne pričakuje od TG. Takšna izjava lahko pomeni, da 
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so vse njene potrebe zadovoljene. Kjer pa seveda ob opazovanju Georgovega razmišljanja o 

tej mami vidimo, da je on mnenja, da mama še ni tako stabilna in močna ter po eni strani še ni 

iniciativna. Kar pomeni, da je vodljiva in odgovornost prepušča njemu ter TG.  

Svoje neprevzemanje odgovornosti morda mama izraţa tudi s tem, ko pove, da ji je všeč, da 

je v TG vse pedagoško in ker otroci dobijo moţnost za aktivnosti, ki jih sama ni zmoţna 

nuditi. S tem prelaga lastno odgovornost na TG in stroko. Novljan (1993) govori o teh 

pričakovanjih staršev do vzgojiteljev. Namreč prav to, da starši relativno veliko pričakujejo 

od šole ter menijo, da lahko celotno vzgojo otroka preloţijo na ramena šole in učitelja. 

Podobne primere bomo videli še kasneje. 

O druţenju in spoznavanju z ostalimi starši mama jasno izrazi pričakovanje, da se ne 

namerava druţiti, spoznavati in udeleţevati aktivnosti, namenjene le-temu, saj si tega ne ţeli: 

»Esrina mama mi je pomagala pri nakupovanju, ampak da bi bila z njimi tesno…. Ne, ne 

ţelim.« Za kar Georg sicer meni, da je eden izmed kanalov za pomoč staršem in se v TG 

načeloma tudi trudijo zanj. 

Esrina mama – Georg 

Pri Esrini mami Georg razmišlja tako: »Ampak tam ni nek pravi proces. Tam se veliko govori 

o Esri o njegovih problemih in od kod prihajajo. Tudi s psihologi. Ampak ne pridemo 

resnično naprej. Zdi se mi, da bo Esra v enem letu še vedno pri istih temah kot sedajle.« 

Njegovo pripoved o tem primeru si razlagam kot visoko pričakovanje do mame, ki po 

njegovem zmore več, kot stori, saj je pametna in osveščena. Vzgojitelj nima občutka, da je on 

prava oseba, da bi se mami lahko bolje pomagalo. Ponudil ji je ţe drugačno pomoč, z drugo 

osebo, pa je ni sprejela… Glede na to, kako Georg govori o tej mami, se sprašujem, če se 

morda premalo ukvarja sam s seboj in s tem, kaj lahko še on spremeni ter preizkusi, če deluje, 

preveč pa s tem, kako je nad mamo razočaran, saj bi od nje pričakoval več. Morda pa ima 

Lepičnik Vodopivec (1996), ko trdi, da so principi dela z otroki in odraslimi v osnovi 

podobni, prav. In bi moral Georg v tem primeru pogledati situacijo s plati, da mama morda 

sama, kljub temu, da jo ima on za dovolj sposobno, ne vidi svojega deleţa, ter jo mora k temu 

usposabljati in učiti  ter ji dajati jasna navodila. Ko prisluhnemo mami, namreč vidimo, da se 

tu verjetno ne skladata. 

Za Esrino mamo je TG razbremenitev, za sina pa po njenem mnenju pomoč. Dejstvo, da Esra 

spada zraven, po njenem mnenju ţe dosti pomaga sinu. »On spada zraven, nanj se bo pazilo, 
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nekdo dela z njim domače naloge, nekdo je tukaj zanj, nekdo si zanj vzame čas, se z njim 

igra, ko se nekaj zgodi, je nekdo tu, ki zanj poskrbi, in to takoj, ne pa da mora čakati. In 

mislim, da to Esri zelo, zelo veliko daje.« Poleg tega pa dobi, kar potrebuje, česar mu ona 

doma ne more vedno dati. Vse te stvari mama sedaj pričakuje od TG in jih tudi dobi. Iz tega, 

kako poudarja vlogo razbremenitve, pa tudi sklepam, da velik del odgovornosti prelaga na 

TG. Za čas, ko je Esra v TG in ne doma, ji ni potrebno skrbeti.  

Zdi se ji, da so interesi vzgojiteljev isti kot njeni. Kar najbrţ izraţa to, da so njene potrebe 

skozi proces pomoči zadovoljene. Pri tem se vprašam, če Georg kdaj odkrito in direktno z njo 

spregovori o njeni materinski vlogi, in kaj on od nje pričakuje, to je precej aktivnejšo vlogo 

pri vzgajanju sina. 

Mama ve, da bo Georg poklical, če bo kakšna pomembna situacija v zvezi z njenim otrokom, 

enako stori ona. »Vse, kar je bila pri nas v druţini sprememba, so imeli kot del dogajanja tudi 

za TG. Na primer ločitev od moţa, selitev. To je bilo tudi vse, kar je na Esra malo delovalo in 

so ga morali podpirati, hkrati pa tudi mene.«  

Pravi, da ima občutek, da zaupanje s strani vzgojiteljev ni bilo nikoli zlorabljeno. Ne 

pričakuje, da bodo točno razumeli njena čustva, kako je imeti posvojenega sina, vendar ve, da 

se trudijo razumeti in to ji zadostuje.  

Pravi, da nima potrebe po druţenju z drugimi starši, ko jo po tem vprašam. Kar je v 

primerjavi s pričakovanjem vzgojitelja, ki v aktivnostih za starše vidi element dela TG, ne le 

nasprotno pričakovanje, pač pa tudi odsotnost potrebe. 

Ko razmišlja o idealni TG se spomni na veliko izboljšav, ki bi jih lahko naredili, vendar jih ne 

pričakuje. Si pa na tihem ţeli, da bi imeli otroci malo več moţnosti ponudbe, skozi katero bi 

se učili samostojnejšega in odgovornejšega ţivljenja. Kar še dodatno utrjuje moje 

predvidevanje o materinem prelaganju odgovornosti na TG. Ideje, ki jih ima, da vsak otrok 

skrbi za svojo rastlino na vrtu, bi namreč lahko izpeljala tudi sama doma, če bi ţelela. 

 

Otroke in starše podpreti v njihovem ţivljenjskem polju je Kerstinino videnje TG. Tako ima 

delo s starši in druţino kot za intenzivno delo z druţino. Sodelovanje s starši je po njenem 

zelo raznoliko, zato prilagodi svoje načine delovanja glede na oceno situacije druţine. 
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Kerstin opisuje sodelovanje s starši tako, da skuša obrazloţiti, kaj vsaka druţina in otrok, 

potrebujejo. Na primer, ko govori o tem, kdo bo na nekem sestanku prisoten, pravi: »Glede 

otrok pa mora človek premisliti, ali bodo zraven ali ne. Vedno je treba premisliti, ali je 

smiselno narediti druţinski pogovor, da so še ostali člani druţine zraven. Ali da so sami bratje 

in sestre skupaj. in Kako pridemo skupaj?« Kerstin pripoveduje na drugačen način kot 

Georg, kar najbrţ pomeni, da zavzema drugačno pozicijo v odnosu do uporabnikov. Mislim, 

da pričakovanja goji predvsem do sebe, da bo potrebe, ki se pojavljajo pri osebah, s katerimi 

dela, zadovoljevala. Medtem ko imam občutek, da Georg veliko pričakovanj goji tudi do 

drugih. Pri Ayli ima Kerstin občutek, da pomoč sprejmejo, pri Ragni pa delno. 

Aylina mama – Kerstin  

Pri Aylini mami Kerstin pričakuje, da bo dogovorjene ukrepe upoštevala. Pričakuje, da jo 

načeloma vsi starši vikajo, saj je tak način komuniciranja med vsemi starši in vzgojitelji v TG. 

Opiše primer, ko jo Aylina mama tika in se ji zdi v tem primeru to sprejemljivo. Pri čemer je 

verjetno odvisno od konteksta, kako sprejemljivo se ji zdi v nekem trenutku. 

Menim, da Aylina mama pričakuje tisto, kar se je skozi leta naučila, da lahko pričakuje. To 

izraţa s tem, ko govori, kaj vse ji je všeč: v redu se ji zdi, ker imajo otroci odnosne osebe, da 

TG pomaga, da lahko pokuka ali pokliče kadarkoli ter da zaupa, da druţinske »skrivnosti« 

ostanejo med njimi in jih vzgojitelja ne razlagata naokoli. »Mislim, da dajejo najboljše. Več 

od TG človek ne more pričakovati.« Slednji stavek morda lahko poleg tega, da verjetno 

govori o tem, da ima mama zadovoljene potrebe skozi TG, govori še o njeni vodljivosti v TG 

in da sama še ni razmišljala o vzgoji izven okvirov TG. Ko pošlje svoje otroke na npr. 

smučarske počitnice, vzgojiteljem popolnoma zaupa. Z zaupanjem pa tudi izraţa pričakovanje 

do vzgojiteljev, da se do otrok in pri celotni organizaciji aktivnosti vedejo korektno. 

Ta mama po Kerstininem mnenju deluje dobro, ko »je fit«, ko pa ima probleme, pa ni dovolj 

sposobna, oz. ni sposobna opravljati materinske funkcije. Zdi se mi, da takrat odgovornost za 

starševsko funkcijo preveč prevzema TG, saj se iz maminih odgovorov vidi, kako na njih 

računa in pričakuje, da določeno delo opravijo oni, sama pa ne: »Aja, če bi Aylo nekako 

pripravili do tega, da bi pospravila sobo.« 

Tako kot ţe prejšnji dve mami, tudi ta »si ne ţelim spoznavati« drugih staršev in se 

udeleţevati aktivnosti. Čeprav Kerstin nad tem ni razočarana, kakor Georg, se pa zaveda 

realnega stanja, da starši niso zainteresirani za takšno sodelovanje, ki ni najboljše, je pa to 
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sprejela in pravi, da čas, ki bi bil sicer porabljen zanje, potem skušajo kako drugače koristno 

uporabiti. 

Ragnina mama – Kerstin 

Pri Kerstin glede Ragninega primera prepoznavam zelo malo pričakovanj. Glede na to, da 

reče, da je vedno malo na preţi, če se bo kaj zgodilo, je morda v ozadju njeno pričakovanje, 

da je mama nepredvidljiva v svojem vedenju in tako nikoli ne ve čisto točno, kako je tam. 

Tako si po mojem mnenju Kerstin pričakovanja postavlja bolj do sebe, v tem smislu, da bo 

znala strokovno dobro delati. Kar se ji pri Ragnini mami tudi kdaj ustavi, saj pove, da včasih 

ne ve, če je na pravi poti, oz. če ona še lahko kako pomaga. S tem misli tudi na to, da nekatere 

teţave morda presegajo okvire TG in tako mora pomagati nekdo drug. 

Ragnina mama goji veliko pričakovanj do TG. Pove, da Ragna potrebuje veliko pozornosti od 

ljudi in jo v TG dobi, vendar ne vedno. Tako je verjetno njeno pričakovanje, da bo Ragna 

vedno dobila dovolj pozornosti v TG. Pričakuje, da bo Ragna svoje šolske obveznosti 

opravila v TG. Glede Kerstin mama nima občutka, da stvari naredi kot reče, sploh v 

primerjavi z Georgom. Včasih je ţe pomislila, da Kerstin kakšnih stvari ne bi smela reči 

otrokom. Kakor pravi Novljan (1993), starši pričakujejo, »da imajo učitelji do njihovih otrok 

primeren odnos, jih imajo radi in da se med njimi oblikuje medsebojno spoštovanje.« 

Po eni strani vidim v teh njenih trditvah pričakovanje do svojega otroka, da ji bo hči vedno 

povedala vse po resnici in ji verjame. Do TG in Kerstin goji pričakovanje, da bo imela z 

Ragno vedno učinkovito komunikacijo in ji znala prisluhniti. Prav tako pričakuje, da bo 

vedno slišana. V pogovoru s Kerstin se ji je ţe zgodilo, da je imela občutek, da jo ima za 

butasto, da se je ţelela resno pogovoriti, ona pa je ni poslušala: »Ko z njo govorim, ali z njo 

hočem nekaj razčistiti, potem je to resno. In potem me ne posluša. In potem rečem, kaj ţelim 

in da mora ona to sprejeti.« 

Ko ima problem, mama pokliče Kerstin, se pogovorita, tako da se lahko pripravijo na to, kaj 

se z otrokom dogaja. »Ja, pokličem, ko rabim nasvet, ali ko imam problem ali nov problem. 

To je zame pomembno, da je tam vedno nekdo in imam tam moţnost govoriti o svojih 

problemih in potem poiskati rešitve.« Po drugi strani v takšnem odgovoru prepoznavam tudi 

pričakovanje, da bo pomoč dobila vedno, ko jo bo potrebovala. Ob tem imam občutek, da je 

zadovoljena tudi ta potreba. 
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2.5.5 Kaj mislijo starši in strokovnjaki o tem, kako sodelovanje med njimi vpliva na proces 

pomoči otrokom? 

Georg velikokrat izraţa ţeljo in potrebo po tem, da bi starši več sodelovali, bili pripravljeni 

vloţiti več. Kar si lahko razlagam s tem, da Georg vidi v sodelovanju večjo učinkovitost, kako 

pomagati otrokom in njihovim druţinam. O čemer piše tudi Kalin (2009) v svojem članku, 

namreč da koristi od sodelovanja med starši in učitelji (v našem primeru: vzgojitelji) nima le 

otrok, ampak tudi starši in strokovni delavci sami. Prednost za starše je v tem, da svojega 

otroka bolje spoznavajo, postajajo občutljivejši za njegove potrebe in samostojnejši ter 

samozavestnejši v svoji starševski vlogi. Vec (2009, s. 64) piše o tem, zakaj naj bi šola 

potrebovala sodelovanje staršev. »Šola v tem pogledu potrebuje starše kot tiste, katerih 

sodelovanje je nujno za boljše, laţje, hitrejše, učinkovitejše doseganje svojih ciljev.« 

Temu, kako veliko starši prispevajo in sodelujejo, Georg ne zaupa popolnoma. Prej vidi, kje 

bi lahko starši še več naredili, v primerjavi s tistim kar ţe počnejo. Zato se mi zdi, da vidi 

sodelovanje s starši kot tisto točko pri svojem delu, ki bi jo vsekakor še moral razvijati, 

spodbujati, saj se v celotnem procesu pomoči zgodi premalo in prepočasi.  

Kerstin gleda na sodelovanje s starši z bolj distancirane plati kot Georg, če primerjam način, 

kako opisujeta sodelovanje s starši. Vidi različne potrebe in teţave, ki jih vzame kot del 

problematike druţine in otroka. Opisuje primer, kjer je doţivela zelo aktivno sodelovanje 

matere in kjer je resnično videla, kako je bila pomoč uspešnejša zaradi skupnega dela in če je 

usmerjena k istim ciljem. Tako pri Ragninem kot Aylinem primeru opiše nekaj situacij, ko sta 

z mamo resnično sodelovali. To je Skupno postavljanje pravil in dogovorov, ki so se jih drţali 

tako v TG kot doma. In vidi, kako so funkcionirale.  

Tako kot kdaj v samem pogovoru z mamo postavi direktno vprašanje, kaj si misli o tem, kako 

bi lahko TG pomagala otroku, tako se včasih sama zase vpraša, če kakšno situacijo in 

odločitve za intervencije vodi v pravo smer, če je to prava pomoč. Zdi se mi, da staršem,  s 

katerimi  sodeluje preko pogovorov daje odgovornost  za sooblikovanje pomoči in jim s tem 

izkaţe zaupanje v njihove starševske sposobnosti in starševsko vlogo. Za Aylino mamo pove, 

da ima dobre ideje, kaj in kako narediti, ukrepati na novo pri otroku. 

Ko Kerstin opisuje, kako stopa v stike s starši, pa pomislim tudi na to, da kdaj nanje preveč 

gleda kot na uporabnike, ki potrebujejo pomoč. Morda jim kdaj zaradi tega ne dopušča dovolj 

moţnosti za njihovo lastno delovanje in prevzemanje odgovornosti v starševski vlogi. Ali pa 

starševskega potenciala ne izkoristi dovolj. Menim, da premalo poskrbi za to, o čemer govori 
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Naglič (2008), in sicer da naj bi si starši in strokovnjaki enakopravno delili informacije, cilje 

in obveznosti, vezane na vzgojo. 

Skupinske aktivnosti za starše, ki jih ponujajo v TG, tako Kerstin in Georg opisujeta kot tiste, 

ki so odvisne od starševskega odziva, ki ga v zadnjih letih ni veliko, razen dveh utečenih 

aktivnosti: boţično praznovanje in sosedski piknik. Vidita jih kot potrebne, pa vendar kot 

kaţe ne ustrezajo potrebam staršev, razen seveda omenjenih aktivnostih, ki jih tudi starši z 

veseljem sprejemajo in so jim všeč. Pri čemer starši omenjajo tudi aktivnost pitja kave ob 

gledanju fotografij s smučanja, na katero vzgojitelja pozabljata. Mogoče vzgojitelji temu 

vprašanju, kako privabiti starše k drugim vrstam sodelovanja, zadnje čase le ne posvečajo 

dovolj časa, ter se zgolj zadovoljijo s stanjem »da ne gre, čeprav je včasih ţe šlo«. Vzgojitelja 

bi namreč rada naredila še več predvsem na druţenju med starši. Izmenjavo med njimi 

smatrata kot smiselno in kot obliko pomoči, ki pelje k samopomoči.  

Zelo pomemben vtis, ki sem ga dobila s strani staršev in se mi zdi, da ga vzgojitelji ne vidijo, 

je, da starši čutijo delovanje TG, njeno klimo in se počutijo v prostorih TG enako dobro in 

dobrodošlo kot njihovi otroci. Zato radi prihajajo in sodelujejo s TG in vzgojitelji. 

Vse mame vidijo TG najprej kot razbremenitev. Tako jim je najpomembneje, da poteka 

sodelovanje v smislu: »ni mi potrebno, da sama skrbim za otroka, ampak meni in njemu 

pomagajo tudi drugi«. To seveda pomeni, da velik del odgovornosti prenesejo na institucijo, s 

čimer se strinja Novljan (1993). 

Aylina mama med drugim pove, da je zanjo pomembno, da Ayle ni doma, tako ima čas zase, 

naredi nekaj zase in je potem, ko so otroci doma, boljša mama. Kar je vsekakor smiselni 

pogled na nudenje pomoči. Nisem pa prepričana, da ga vzgojitelja vidita na isti način. 

Ragnina mama pravi, da velikokrat pokliče, da dobi nasvet, ali da opozori na teţko situacijo, 

da se lahko pripravijo na teţave z Ragno. Kar pomeni, da sodelovanje poteka zelo dobro v 

smislu medsebojnega obveščanja. 

Saschina mama pravi, da je v TG veliko pedagoških elementov, ki jih sama ne bi mogla dati 

svojemu otroku, nekaj se jih je pa sproti naučila in jih uvaja v svojem druţinskem ţivljenju. 

Te napredke verjetno Georg vidi kot majhne napredke. Prav tako vedno znova doda, da ni 

prepričan v to, da se je mama resnično okrepila, da bi lahko zagotavljala stabilnost za otroka. 

Predvidevam, da sama sebe vidi v boljši luči. 
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Esrina mama pove, da čuti veliko oporo s strani TG, prav tako  tudi da so interesi v zvezi z 

otrokom enaki. TG opisuje kot del njihovega ţivljenja, ki sledi vsem njihovim spremembam 

in ki ji pri tem na sprotne potrebe ustreza.  

Ko razmišlja o tem, kakšna bi bila idealna TG, dobi veliko idej v zvezi s ponudbo za otroke. 

Pri čemer vidim, da ne le ona, pač pa tudi ostali starši, ne vidijo sodelovanja s TG na enak 

način, kot ga vidijo strokovni delavci. Veliko odgovornosti namreč prelagajo na TG, veseli in 

razbremenjeni so, ko so otroci tam, ker dobivajo pomoč. Vendar se pri tem ne zavedajo 

pomembnosti svoje aktivne vloge, na primer tega, da pomoč učinkuje oz. je učinkovitejša, ko 

tudi sami spreminjajo svoje delovanje v druţini in z otrokom. Kar pa vedo in pri starših 

pogrešajo vzgojitelji. Vloga TG staršem pomeni prej razbremenitev, kot pomoč k temu, da bi 

lahko oni začeli uspešneje prevzemati starševsko vlogo, kar pa je cilj vzgojiteljev. 

Verjetno se pri točki medsebojnega sodelovanja in zavedanja njegove koristnosti lahko 

ustavimo pri tem, da se starši premalo zavedajo lastne vloge aktivnega sodelovanja v procesu 

pomoči v TG, vzgojitelji pa se premalo zavedajo, da velik del pomoči, ki jo starši vidijo kot 

koristno, obstaja ţe v samem programu TG – kar ponuja urnik, struktura in dejstvo, da so 

vzgojitelji tam tudi za starše. Menim, da bi bil strokovni pristop za izboljšanje tega stanja 

lahko v tem, da vzgojitelji prisluhnejo staršem, kje vidijo pozitivne učinke delovanja TG. Prav 

tako pa bi morali realneje prepoznavati zmoţnosti staršev in preko tega gojiti realna 

pričakovanja do njihove aktivne starševske vloge.  

Vzgojitelji večkrat preţivijo z otrokom več časa kot njihovi starši. Zato običajno 

prepoznavajo več otrokovih potreb kot starši. Verjetno je lahko ena izmed poti, kako starše 

spodbuditi k njihovemu aktivnemu starševstvu ta, da jih informirajo o otrokovih potrebah ter 

skupaj ugotavljajo, kako lahko preko vseh udeleţenih te potrebe zadovolji. Morda lahko na 

takšen način sledijo enemu izmed pomembnih ciljev TG: otrokovo dobro in usposabljanje 

staršev za vzgajanje njihovih otrok. 
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2.5.6 Kako starši gledajo na pomoč v TG? Ali jo doţivljajo tudi kot pomoč druţini in/ali 

njim samim? Katere procese, aktivnosti, dejavnike doţivljajo kot pomoč? Kaj jim to 

pomeni za prihodnost? 

Aylina mama 

Za Aylino mamo pomoč TG pomeni konkretno pomoč otroku pri šolskih obveznostih in pri 

vzgoji. Zanjo je to psihična razbremenitev, saj sama ne bi zmogla toliko, prav tako pa vidi, da 

tudi njej osebno pomagajo pri njenih problemih. Je tudi finančna razbremenitev zaradi kosila 

in aktivnosti, ki jih ponujajo otrokom, pa jih sama ne bi mogla nikoli ponuditi (npr. 

smučanje).  

Pri pomoči za otroka se ji zdi pomembno, da ima njena hči tu odnosno osebo (otroci govorijo 

z vzgojitelji tudi o stvareh, ki jih po maminem mnenju z njo ne morejo), da dobi pomoč na 

šolskem področju (pomoč pri domačih nalogah, sestanki z učitelji v šoli), da ji pomagajo na 

psihičnem področju zaradi kakšnih travmatičnih izkušenj: »Vzgojitelji dobro vedo, kako bodo 

otrokom tudi psihično pomagali, da bodo kaj izgubili in pridobili. In kako pri šibkostih 

pomagati« kot se izrazi sama (v tem primeru, kolikor poznam ozadje zgodbe sama, pomislim 

predvsem na to, da je hči kot otrok videla mamo pri poskusih samomora, ter so verjetno 

odnosi v druţini večkrat zanjo obremenjujoči). 

»In tudi Funda in Melissa sta se ţe naučili, kako biti v redu v šoli, prineseta dobre ocene. 

Tega po moje ne bi sama zmogla (misli na pomoč, ki jo je dobila v TG). To je zelo  

pomembno. Tudi to, da je Ayla zamenjala šolo, tudi zelo dobro. Sedaj se spet veseli šole, tudi 

to ima veliko veze s TG. Ima boljše ocene. … Skozi TG lahko vidijo, da gre človeku bolje, 

če gre v šolo. Tudi da je človek finančno boljši, če gre v šolo. To jim tudi rečem. Če ne gre v 

šolo, ima manj denarja, zasluţi človek manj kasneje. In človek doţivi manj, enostavno.« Te 

mamine besede si razlagam na več načinov.  

Zaveda se, da na nekaterih, predvsem šolskem področju, svojim otrokom ne zna pomagati 

(kar je nekako pričakovano glede na to, da pove, da se je zaradi odraščanja v turški druţini 

morala pri 14 letih poročiti in predčasno končati šolanje, prav tako pa sem sama pri tem, ko 

sem se z njo pogovarjala, opazila, da je na govornem področju šibka – tako besedišče kot 

slovnica – za kar je verjetno dodaten razlog dejstvo, da je odraščala v turško govoreči druţini 

in ne le, da nima končane šole). Ceni, da so ji vzgojitelji v pomoč tudi pri stiku s šolo in so ji 

npr. v primeru Aylinega menjevanja šole, pomagali.  
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Spet drug vidik, ki ga lahko ţe v internih dokumentih TG zasledimo kot enega izmed ciljev 

TG: »Integracija na področju šole in/ali poklica« (B.A., 2006, s. 1-2) in je razviden v strukturi 

TG, saj ne le omogoča, pač pa tudi spodbuja delo na šolskem področju (ţe s tem, ko ima 

točno določen čas namenjen za delo domačih nalog otrok, ali ko vzgojitelji aktivno sodelujejo 

s šolo). Sporočilo, ki ga daje, je najbrţ ravno tisto, kar Aylina mama prepoznava, namreč to, 

da je izobraţevanje v ţivljenju pomembno. Tudi sama lahko tako otroke uči, ob tem pa 

postavlja TG kot zgled in potrditev svojih besed, da izobraţevanje posledično omogoča 

finančno varnost. 

Mama vidi, kako ji TG pomaga pri organizaciji dneva, saj otrok (oz. vsaj vseh otrok) ni doma 

do 17.00 ure, kar pomeni, da ima čas zase in lahko svoje probleme (depresija, epilepsija…) 

rešuje pri drugih strokovnjakih. Nekje drugje pove tudi, da si lahko zaradi tega čas bolje 

razporedi med vse otroke in je tako boljša mama. Ko potrebuje pomoč pri vzgoji, ima 

občutek, da se lahko vedno oglasi v TG ali pokliče, ter se pogovori in dobi podporo. 

Skupinske aktivnosti v TG, ki so namenjene tako otrokom kot staršem vidi kot zelo 

pomembne za otroka (da otroci vidijo, da jih pridejo starši pogledati, pravi sama). Zato skuša 

tudi vedno sodelovati.  

Kljub začetnemu nezaupanju in strahu, da bi ji JA otroke odvzeli, je pridobila zaupanje skozi 

odnos z vzgojitelji, saj je doţivela, da ji hočejo vsi skupaj pomagati. 

Ima načrte za prihodnost, kako bo napredovala pri sebi osebno in kako v svoji materinski 

vlogi. Ţeli delati, kar bi seveda spremenilo stanje te druţine na ta način, da bi iz druţine z 

brezposelno materjo, postali druţina z zaposleno materjo. Vidi, da ji pomoč skozi TG 

pomaga, da ima boljše odnose tudi s svojimi otroki. 

 

Ragnina mama 

Ragnina mama vidi TG kot pomembno pomoč za svojo hči in zase, četudi od vseh staršev 

največkrat omeni tudi dogodke, ki ji niso bili všeč in se tičejo predvsem odnosa s Kerstin. 

Pravi, da ţe v organizacijskem smislu TG s svojim urnikom pripomore k temu, da v času 

njenega sluţbenega urnika poteka tudi TG. Tako njena hči ni doma prepuščena sama sebi, 

ampak je v TG, kjer poskrbijo zanjo, za njene šolske obveznosti in pomagajo v vzgojnem 

smislu. Zelo dobro se ji zdi tudi to, da imajo moţnosti za ustvarjanje. V vzgojnem smislu, je 
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opazila spremembe doma. Ragna se je spremenila na boljše, ne kriči več. Zdi se ji, da gre za 

napredek, ki ga je hči pridobila z bivanjem v TG. 

Pomoč zase, »kot mamo in ţensko« kot sama reče, ki jo nudi TG, vidi v tem, da lahko vedno 

pokliče v TG, tudi kadar ima problem ali ko gre za izmenjavo informacij in skupno 

dogovarjanje. Občutek ima, da so res na tekočem z vsem dogajanjem. Iz pogovora  z njo sem  

zaznala, da ji to daje velik občutek varnosti. Prav zato verjetno tako zaupa v pomoč.  

Mama bi ţelela imeti več kontakta z drugimi starši, da bi se dobili ob kavi na klepetu. 

Boţično praznovanje se ji zdi lepo, a premalo. Je edina med starši, s katerimi sem se 

pogovarjala, ki čuti potrebo po druţenju z drugimi. Na tem mestu je morda edini starš, ki bi se 

udeleţil aktivnosti, ki bi bile po mnenju strokovnjakov potrebne za doseganje določenih 

ciljev. 

Prav tako pa je njena ideja, da bi otroci tudi za kak vikend in ne le dvakrat letno za cel teden 

šli s TG od doma. Pravi, da bi s tem dobila kakšen bolj umirjen vikend, ki bi ga lahko porabila 

zase. Kar lahko seveda interpretiramo vsaj na ta dva načina. Morda bi bila zanjo to res pomoč, 

če je tako obremenjena z materinsko vlogo, da potrebuje počitek in bi ji to pomagalo k 

nabiranju novih moči. Čeprav je moţno, da bi ţelela odgovornost preloţiti na vzgojitelje. 

Kako preţiveti cel vikend z otrokom je lahko verjetno naporna naloga, sploh če med tednom 

nekdo ni navajen preţiveti z otrokom več kot le nekaj ur, ob večerih, ko pride iz sluţbe. V 

tem primeru to ni pomoč. 

Mamo skrbi, da bo morala Ragna verjetno kmalu zaključiti s TG, saj bosta pretekli njeni dve 

leti vključenosti v program. Še vedno bo morala delati in se verjetno tudi dodatno 

izobraţevati. Tako bo hči veliko sama doma, telefonirala bo prijateljicam in ne bo toliko 

delala za šolo. Raje bi videla, da bi bila pod nadzorom. Ne vem, kako jasno izraţa Ragnina 

mama takšne skrbi vzgojiteljici. Vendar sem prepričana, da je v tem primeru, ko se zaključuje 

Ragnino obdobje v TG, dobro, da mamo pripravijo na obdobje po TG. Da se bo znašla 

pripravljena za novo situacijo in bo lahko zaupala svojim vzgojnim metodam. 

 

Saschina mama 

Saschina mama pravi, da je začela v pomoč TG zelo hitro zaupati. Največ ji pomeni to, da 

lahko Georga vedno pokliče, ko potrebuje pomoč zase ali pri vzgoji. Pomembno ji je, da se 
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skozi vsa leta niso spreminjale odnosne osebe in je bil zanjo to vedno Georg. Veliko varnejšo 

se je počutila, ko je bil Georg vedno kot ena opora, prisoten na vseh strokovnih sestankih, ki 

so bili na začetku v zvezi s sinom. Še vedno ji je bolje, kadar gre Georg zraven na pogovore v 

šolo. Tu vidimo, kako TG deluje tudi v drugih sistemih, kot je npr. šola.  

TG je zanjo velika razbremenitev, hkrati pa ve, da je Sascha na varnem. Tako se je lahko tudi 

sama s svojimi problemi stabilizirala in se skozi TG naučila uporabljati kakšno metodo pri 

vzgoji. Vzgojitelj ji je večkrat pomagal tudi pri drugih njenih otrocih. Tako doţivlja vse 

skupaj »druţinsko«. Občutek ima, da je TG del druţine. Georg je bil predvsem na začetku 

zelo velikokrat pri njih doma in se je tako tudi naučila, kako umiriti Sascho ali postavljati 

pravila. 

Vidi, da sinu dobro denejo smučarske počitnice in na splošno vse pedagoške in športne 

aktivnosti, ki jih v TG počne. Kar pa jo tudi finančno razbremeni. Pravzaprav jih ona sploh ne 

bi mogla financirati. Georg se ji zdi za sina zelo pomembna odnosna oseba, predvsem pri 

pogovorih o temah, ki jih sama ni zmoţna govoriti s sinom (odnos z njegovim očetom, 

kajenje). Mama vidi TG prav tako kot pomoč pri šolskih obveznostih za Sascho. 

Zadovoljna je, da pri sinu vidi napredek pri njegovi izbiri (ne)agresivnega vedenja. Sicer zelo 

počasen napredek, pa vendar. Predvsem sodelovanje pri pretepu, v katerega je bil vpleten 

nedolgo nazaj, ji daje upanje, da Sascha ţe zna odreagirati tudi drugače. Pomisli, preden se 

odloči, da bo napadel nazaj. 

Ker ve, da se bo Saschi kmalu zaključila pomoč v TG, jo skrbi, kako bo z njim. Ve, da mu bo 

teţko, da jo bo pogrešal in da bo šel kdaj na obisk. Skrbi jo, da ne bo vedel, kaj bi delal in da 

se bodo stvari poslabšale. Tudi zanjo samo jo je strah, kako bo, ko se ne bo mogla več 

pogovarjati z Georgom o svojem sinu. Glede na to, da gre za podobno skrb, kot jo je izraţala 

Ragnina mama, mislim, da bi jo morali v TG podobno obravnavati – priprava staršev na 

obdobje po TG.  

Za mamo je trenutno TG tisto, kar potrebuje. 

 

Esrina mama 

Esrina mama večkrat pove, da ji TG pomoč najbolj pomeni pomoč v smislu razbremenitve, in 

kot sama reče »sedaj imam doma namesto treh otrok, dva otroka«. V razbremenitev ji je tudi 
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to, da je Esra v skupini sprejet in da TG preko vzgojiteljev s svojim delovanjem Esri pomaga 

pri njegovih problemih. Iz tega, kako razlaga o njegovih potrebah in tem, kako jih ona zaradi 

zdravstvenih problemov z drugim sinom ni mogla zadovoljiti, predvidevam, da TG vidi kot 

tisto, ki nekaj naredi namesto nje. Pravi, da je v njihovo druţino TG prinesla veliko miru in 

stabilnosti. 

Vidi, da Esra potrebuje varnost in stabilnost, ki mu jo TG daje, prav tako pozornost in 

sprejetost ter krepitev njegove lastne vrednosti. Dobi pomoč pri šolskih obveznostih. Prav 

tako napreduje. Predstavlja si, da je za Esro Georg zelo pomembna odnosna oseba, da 

predstavlja zanj velikega brata: »kot drevo, na katerega se lahko nasloni«.  

Prav tako se ji aktivnosti, ki jih sin v TG lahko počne, zdijo pomembne, saj mu jih ona včasih 

finančno, včasih zato, ker jih ne zna, ne more ponuditi sama. 

Tudi zase čuti oporo, ki jo potrebuje. Najbolj jo je namreč strah nepredvidljivih zdravstvenih 

situacij. Tudi sama ima zdravstvene teţave, ko bi njeni otroci potrebovali zatočišče, pa jih ne 

bi imela kam dati. V TG ima zagotovilo, da lahko vedno pokliče in se obrne nanje. Vedno 

bodo poiskali  primerno rešitev. Kot je bilo tako ţe v preteklosti, ko se je ločevala in selila. 

»TG je na isti strani kot jaz. Ne delajo proti druţini, ampak z druţino.« S temi besedami 

potrdi, kako vidi TG kot tisto, ki ima enake interese pri pomoči in podpori ter vzgajanju sina.  

Georg se je pogovarjal tudi ţe s starejšim sinom o temah, ki mu jih ona kot mama, kot ţenska 

ne more. Tudi tu vidi TG kot pomoč.  

Ko razmišlja, kaj je sama v svoji  druţini v tem času spremenila, se spomni na nekaj pravil, ki 

jih je od TG prevzela (umivanje rok, to, da se solata vsaj poskusi). Tudi zanjo so ji ţe ponudili 

več pomoči s strani celotne MBH (Martin Bonhoeffer-Häuser) organizacije. Zato ima 

občutek, da ji prisluhnejo in jo vzamejo resno. Skupinske aktivnosti so ji všeč, vendar ob tem 

ne čuti potrebe, da bi se tesneje povezovala z drugimi starši. Starše pozna in se z njimi 

pozdravlja, kar ji zadostuje. 

Ko razmišlja o tem, kakšna bi bila idealna TG, se spomni na veliko stvari, ki jih vidi za 

koristne pri vzgoji otrok s toliko teţavami, kot jih imajo otroci v TG. Predlaga več strokovnih 

delavcev, lepše prostore, vrt, na katerem bi lahko otroci skrbeli za svoje rastline in si kaj 

pridelali, domače ţivali, za katere bi skrbeli. Tudi boks vidi kot dober šport za krepitev lastne 

vrednosti, prav tako ukvarjanje z glasbo. Pomembno se ji zdi, da se otroci naučijo novih stvari 

in vidijo, da zmorejo. 
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Pomoč za Esro se bo verjetno kmalu končala in  zato jo skrbi za njegovo prihodnost. Zdi se ji 

škoda, da se mora program zaključiti, saj vidi, da TG sinu pomaga. Tako čuti nekakšen pritisk 

v zvezi s tem. 

 

Primerjava pomoči, ki jo v TG vidijo starši s cilji, ki naj bi bili doseţeni v TG 

Kljub temu, da starši na veliko področjih vidijo pomoč, ki jo dobijo njihovi otroci skozi 

delovanje TG, pa ni nujno, da se s tem izvršujejo cilji, ki jih ima TG uradno postavljene za 

svoje delovanje in so v njihovih internih dokumentih tudi definirani. Poglejmo si, koliko 

ciljev dosegajo v primerjavi s tem, kar mislijo starši: 
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Tabela 4: Doseženi cilji 

Glavni cilji TG (B.A., 2006, s. 1-2): Aylina 

mama 

Ragnina 

mama 

Saschina 

mama 

Esrina 

mama 

1. Stabilizacija druţinskega okolja * * * * 

2. Mobilizacija oz. fleksibilnost vzgojnih virov staršev 

oz. skrbnikov 

*  * * 

3. Ohranjanje in razvoj pomembnih odnosov tudi izven 

druţine 

* * * * 

4. Premagovanje motenj in vzgojnih deficitov v 

čustvenem, psihičnem, kognitivnem in telesnem 

razvoju. Preprečevanje negativnih karier 

(delinkventnost, prostitucija, odvisnost…) 

* * * * 

5. Integracija na področju šole in/ali poklica * * *  

6. Socialna integracija v skupnost *  * * 

7. Zniţevanje zapostavljanja zaradi spolnih značilnosti     

8. Zniţevanje zapostavljanja zaradi etničnih značilnosti     

Poleg glavnih ciljev jih najdemo v internih dokumentih 

TG (B.A., 2007b) še nekaj: 

    

9. odpravitev občutkov strahu, pritiskov oz. tesnobnosti 

in neuspešnosti 

* * * * 

10. nega telesa in skrb za zdravje, *  * * 

11. delo na samopodobi in samospoštovanju  * * * 

12. opolnomočenje otroka in njegove pozicije v 

druţinskem sistemu 

   * 

13. razvoj za lastno odgovornost, samostojnost in 

osamosvojitev. 

* * * * 

 

Kako si smemo razlagati razpredelnico? 

Pri napisanih ciljih sem se odločila za prepoznavanje nekega cilja, če je bil prisoten glede na: 
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Tabela 5: Razlaga, kako prepoznati, ali je bil  cilj dosežen 

Glavni cilji TG (B.A., 2006, s. 1-2): Kar so rekli starši: 

1. Stabilizacija druţinskega okolja navajanje napredkov na področju psihičnega 

stanja in nezaţelenega vedenja, katerega od 

druţinskih članov 

2. Mobilizacija oz. fleksibilnost vzgojnih virov 

staršev oz. skrbnikov  

navajanje lastnega napredka glede 

vzgojnega ukrepanja 

3. Ohranjanje in razvoj pomembnih odnosov 

tudi izven druţine 

navajanje oseb in/ali odnosov z osebami, ki 

niso člani druţinskega okolja, ki pomembno 

pozitivno vplivajo, ali še bolje kot so včasih 

vplivali, na otroka in/ali druţino 

4. Premagovanje motenj in vzgojnih deficitov 

v čustvenem, psihičnem, kognitivnem in 

telesnem razvoju. Preprečevanje negativnih 

karier (delinkventnost, prostitucija, 

odvisnost…)   

navajanje kateregakoli izboljšanja na 

čustvenem, psihičnem, kognitivnem ali 

telesnem razvoju otrok 

5. Integracija na področju šole in/ali poklica  navajanje pomoči ali napredka na šolskem 

področju 

6. Socialna integracija v skupnost navajanje napredka glede delovanja v 

skupnosti;  navajanje oseb, institucij, ki so v 

tem času vstopile v stik z druţino ali 

druţinskimi člani (širjenje socialne mreţe) 

7. Zniţevanje zapostavljanja zaradi spolnih 

značilnosti  

navajanje problemov in situacij ter 

reševanje le teh, ki kaţejo značilnosti teţav 

s spolom ali spolno identiteto 

8. Zniţevanje zapostavljanja zaradi etničnih 

značilnosti 

navajanje problemov in reševanje le teh 

zaradi etničnih značilnosti 

Poleg glavnih ciljev jih najdemo v internih 

dokumentih TG (B.A., 2007b) še nekaj:  

 

9. odpravitev občutkov strahu, pritiskov oz. 

tesnobnosti in neuspešnosti  

navajanje napredka v psihičnem smislu oz. 

na teh področjih 

10. nega telesa in skrb za zdravje,  navajanje dejavnosti, ki spadajo v to 

področje, kot so higiena, zdrava prehrana, 
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šport… 

11. delo na samopodobi in samospoštovanju

  

navajanje situacij, lastnosti, ki spodbujajo 

samopodobo in samospoštovanje; 

izraţanje, da vidijo napredek na tem 

področju 

12. opolnomočenje otroka in njegove pozicije 

v druţinskem sistemu  

izraţanje tega, da čutijo podporo, oporo 

zanj; izraţanje napredka v tem, da bolj 

prisluhnejo otroku, se bolj zavedajo 

njihovih potreb 

13. razvoj za lastno odgovornost, samostojnost 

in osamosvojitev.   

navajanje v čem vse je otrok ali mama sama 

bolj odgovorna, samostojna; 

omenjanje večje samostojnosti in 

odgovornosti 

 

Prav tako pa odsotnost zvezdice pri nekem cilju ne pomeni, da ta cilj ni bil doseţen, ampak da 

nimamo podatka o njem, saj starši o tem niso govorili in tako iz njihovih odgovorov ne 

moremo ničesar sklepati. 

 

2.5.7 Kako strokovnjaki gledajo na pomoč v TG? Ali jo doţivljajo tudi kot pomoč druţini 

in staršem? Katere procese, aktivnosti, dejavnike doţivljajo kot pomoč? Kaj jim to za 

prihodnost pomeni? 

Georg najprej opiše TG kot: »pomoč in podporo za druţine, ki potrebujejo pomoč. …  Vse 

skupaj je tako, da so otroci simptom, problemi pa leţijo v druţini.« Pravi, da TG nadomešča 

del druţine, zato da lahko otroci ostanejo v druţini. Nudi varnost otrokom, hkrati pa je sam v 

zelo hitrem (ponavadi telefonskem) kontaktu s starši, da se redno informirajo. Ker bi si ţelel 

več aktivne starševske vloge pri pomoči otrokom, ima velikokrat občutek, da bi lahko veliko 

več storili za otroke, tega pa starši ne zmorejo. Georg pove, da sicer cilje iz individualnega 

načrta počasi izpolnjujejo, vendar so ti včasih previsoki in nerealni. Pri svojem delu si 

ustvarja svoje, niţje cilje, ki jih potem z majhnimi koraki dosega. Ali kot pravi Kinder- und 

Jugendhilfe Gesetz, 31. člen: »Socialnopedagoška druţinska pomoč naj bi skozi intenzivno 

oskrbo in spremljanje druţine pri njenih vzgojnih nalogah, pri reševanju vsakodnevnih 

problemov, rešitvami konfliktov in kriz, podprta v kontaktu s sluţbami in institucijami, dajala 
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pomoč za samopomoč. Po pravilu dolgoročnega delovanja je pritisnjena in potrebna za delo z 

druţino - sodelovanje (Mitarbeit).« (31 KJHG, v Kron-Klees, 2001, s. 46; v Petko, 2003). 

Georgovo razmišljanje in uradna verzija iz nemškega zakona se povečini ujemata. Pa vendar 

morda pri Georgu začutim tendenco k temu, da je pozicija strokovnjaka tista, ki je v 

dominantnejši vlogi pri sodelovanju staršev in vzgojiteljev. Moţno, da s tem spodbuja 

odvisnost staršev od pomoči, medtem ko je cilj nasproten – spodbujati jih k samopomoči, oz. 

jih le-te poučevati. 

Pri delu s starši sta Georg in Kerstin poskusila z veliko različnimi skupinskimi aktivnostmi, ki 

v večini primerov niso imele dobre udeleţbe. Namen teh srečanj je v medsebojni izmenjavi 

izkušenj staršev. Iz tega, kako Georg o tej temi razmišlja, predvidevam, da jo sicer vidi kot 

odlično vrsto pomoči, ki je trenutno neizkoriščena. Po drugi strani pa je nesprejeta s strani 

staršev, saj do nje ne kaţejo nobene zainteresiranosti, kvečjemu so apatični. 

Georg vidi, da Saschini mami pomoč TG pomeni podporo in pomoč, Esrini pa predvsem 

hvaleţnost in veselje. 

Pri Saschi je bil na začetku velikokrat pri njih doma in sodeloval pri situacijah, mami je bil 

opora in se z njo veliko pogovarjal. Pri čemer prepoznavam enega izmed vidikov glede tega, 

na kakšen način naj bi terapevt (v našem primeru vzgojitelj) deloval pri pomoči v druţini, kot 

to opiše Čačinovič Vogrinčič (1998a, s. 83): »Posameznik, ki dela s članom druţine ali celo 

druţino, tudi sam postane del konteksta druţinskega dogajanja. Terapevt in druţina se 

poveţeta, da bi oblikovala nov, zdaj terapevtski sistem za spreminjanje vedenja 

posameznika.« V tem primeru torej takšen »terapevtski sistem«, ki ustreza obema in ga imata 

za učinkovitega: delo v druţini, telefonski klici, pogovori... 

Mama pokliče Georga vedno, ko ima problem, da se lahko pogovori. Zdi se mu, da ji to 

pomaga.  Občutek ima, da je bolje, stabilnejše kot je bilo, čeprav ne vedno.  

Pri Esri ima Georg občutek, da je prišlo do neke stabilnosti, za katero je tudi mama zelo 

hvaleţna. Vidi, kje bi se dalo pomoč še naprej razvijati, nima pa občutka, da je mama 

pripravljena sodelovati in vlagati. Zdi se mu, da bolj govori o otrokovih problemih, jih 

razume, vendar stanje miruje, proces ne steče naprej v dejanja. Pri tej mami je dobil občutek, 

da bi ona potrebovala drugačno pomoč, npr. ţensko odnosno osebo. Ponudil ji je to moţnost, 

ona pa je ni sprejela. 
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Georg omenja še drug primer, g. Kiesa. Pravi, da je on tako zaprt človek, vendar je bil njihov 

humor tisti, ki se ga je dotaknil, vendar ne do te mere, da bi bil z njim kdaj moţen pravi odnos 

in sodelovanje. 

Georg vidi povečanje števila strokovnega tima kot nekaj, kar bi bilo idealno za TG. Zdi se 

mu, da je lahko pomoč učinkovitejša, če je večji tim, tudi če to pomeni več otrok v TG. Tako 

si predstavlja štiri osebe v timu, ki vsaka vidi otroka drugače, in kjer je več moţnosti za 

individualno delo, tudi boljšo rešitev za kvalitetnejšo pomoč otrokom. Čuti pritisk, ker je čas 

nudenja pomoči omejen na dve leti in nasploh se mu zdi ta čas prekratek. 

Določeno obdobje ga je ţe skrbelo za prihodnost, vendar trenutno ne. Sprejemali so namreč 

odločitve o obstoju ali preoblikovanju TG. TG vidi kot zelo smiselno pomoč, zato s tako 

odločitvijo ne bi bil zadovoljen. 

Kerstin vidi pomoč TG tako, kot si jo je zamislil njen ustanovitelj Martin Bonhoeffer, to je 

pomoč druţinam v njihovem ţivljenjskem polju ter otroke in druţino podpreti tam, kjer 

ţivijo. Kerstin meni, da lahko različnim druţinam nudijo različno veliko pomoči. So druţine, 

ki so odprte in pomoč hitro in z veseljem sprejmejo in so druţine, kjer »si mora človek 

enostavno reči, da bo otrok velik del dneva tu in ne moremo opraviti veliko dela s starši. Kar 

je seveda velika škoda. Ampak na tak način lahko mogoče preprečimo več škode.«  

Za pomoč staršem obstaja po Kerstininem mnenju veliko moţnosti, ki pa se individualno 

prilagodijo glede na potrebe in ţelje druţine. Največkrat so to telefonski pogovori. Pomembna 

je tudi izdelava individualnega načrta, kjer so zastavljeni tudi konkretni cilji pri delu z 

druţino, ne le z otrokom. V TG se torej individualni načrt piše za celo druţino, o čemer 

govori Bruder (2000, v Jakovljević, 2010). Zanj je razlika med individualnim načrtom in 

druţinskim načrtom ta, da druţinski vključuje še pomoč ponujeno druţini, kako bo le-ta sama 

vstopala v proces pomoči otroku, medtem ko je individualni usmerjen na strokovno pomoč 

ponujeno otroku. Tako je obravnava usmerjena tudi k druţini. Ustrezno slovensko 

poimenovanje je verjetno potemtakem »druţinski načrt«, oz. če bi prevedli nemško 

poimenovanje iz TG »Hilfeplan« – »načrt pomoči«. 

Ko Kerstin vidi potrebo, da pobudo tudi za druţinski pogovor, kjer se predhodno odločajo o 

smiselnosti prisotnosti oseb. Če je potrebno v pogovor vključiti tete in prijatelje, storijo tudi 

to. Ponekod starši hitro zaupajo in jih povabijo na dom. Tako se pomoč izvaja tudi tam. 

Včasih so druţine  bolj zaprte in jim je prijetneje, da se pogovori izvajajo v prostorih TG. 
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Kot primer za nudenje pomoči, ki jo šteje kot uspeh pri delu, vzgojiteljica opisuje mamo, ki jo 

še kdaj sreča v trgovini. Mamo je doţivljala kot zelo sodelovalno, ki je spreminjala svoje 

vzgojne prijeme in se učila skozi TG. Tako je le pri prvem otroku potrebovala pomoč in se 

skozi proces pomoči toliko naučila, da za mlajše otroke ni nikoli več potrebovala dodatne 

pomoči. 

Včasih nudenje pomoči izgleda tudi tako, da se išče primernejšo pomoč za otroka, pravi 

Kerstin in se ob tem spomni primerov, ko so bile teţave tako hude, da so ocenili, da je bolje, 

da gre otrok iz druţine. Pravi, da je lahko takšen ukrep, čeprav na prvi pogled ne izgleda 

včasih boljši za otroka. 

Kerstin meni, da sta dve leti pomoči premalo. Cilji, ki so opisani v IN (individualnem načrtu) 

so precej visoki. Dosegajo jih lahko le z majhnimi koraki, z zastavljanjem vmesnih niţjih 

ciljev. Kot je npr. pri Ragni napisati urnik tuširanja skupaj z mamo in tako uvajanje novih 

druţinskih pravil. Na začetku je bilo pri njeni mami najpomembnejše vsakodnevno 

medsebojno informiranje preko telefona. Tako je mama začela pridobivati zaupanje, preko 

katerega je moţno več in bolje delati. Prav tako kot meni Thiersch (Weinert Portmann, 2009), 

da je potrebno vsakdan v TG obvladati skozi majhne spremembe. 

Aylino mamo doţivlja kot zelo kooperativno, zato imam občutek, da ji veliko laţje nudi 

pomoč. To kooperativnost doţivlja skozi dogovarjanje z mamo o tem, kaj bi se lahko 

spremenilo in podajanje predlogov, na osnovi česar mama premisli in pove, kaj si misli o 

predlogu. Velikokrat ga sprejme in če je mama v nekaj prepričana, tudi kakšno zadevo 

spremeni. Konkretno je bil pri Ayli največji korak pri nudenju pomoči to, da so podpirali 

njeno razredničarko pri odločanju za prepis na drugo šolo. Socialnopedagoška druţinska 

pomoč je lahko namreč po Eglerju (1990, v Petko 2003) med drugim dejavna v polju 

skupnostnega ali četrtnega dela. Sem spadata šola in izobraţevanje.   

Mamo vzgojiteljica spodbuja tudi k temu, da naredi nekaj zase in za svoje psihično zdravje ter 

pri tem vidi napredke in stabilnejše stanje, kot je bilo na začetku. Kerstin pravi, da je nudenje 

pomoči odvisno od tega, kako »fit« je mama. Ko je mama dobro, je nudenje pomoči zelo 

učinkovito. 

Pri nekem drugem primeru, vidi pomoč, ki jo nudijo mami, ki ne zna nemško v tem, da imajo 

v krovni organizaciji socialno pedagoginjo, ki zna italijansko, in tako ne nudijo le prevajalske 

pomoči, ampak delajo v timu s strokovno delavko, ki jim tudi prevaja. 
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Kerstin si ţeli več časa za delo s starši.  

Glede pomanjkanja časa, s čimer imata oba vzgojitelja teţave, saj pravita, da ga je premalo in 

bi si ga ţelela več, se vsekakor ne strinja Thiersch (1978, v Petko, 2003). O pomoči za 

samopomoč pove, da morajo biti cilji pomoči in pot do njih jasno definirani (za kar si lahko 

predstavljamo napisan IN). Poleg pa so tudi časovno omejeni. Sicer lahko pride do 

kontraučinkov. Usmerjeni so namreč v učenje/usposabljanje za samopomoč. 

Tako se mi zdi, da na tej točki prihaja do dvoreznega meča. Po eni strani so si tako vzgojitelji 

in starši edini v misli, da je časa premalo, da je omejenost pomoči TG na dve leti premalo. In 

vidijo v časovnem pritisku frustracijo ter občutek nemoči, da ne bodo prišli do točke, kamor 

ţelijo.  

Vendar ţe na tej točki, kaj bi za ene in druge pomenil podaljšan čas, vidim pomembno 

razliko. Vzgojitelji bi v podaljšanem času radi dosegali cilje še naprej, jih nadgrajevali, morda 

do točke, ko bi za druţino lahko rekli: »sedaj smo storili vse, prišli smo do točke, ko vse 

funkcionira v redu.« Medtem ko sem pri starših zaznala, da bi jim podaljšanje časa pomenilo, 

da jim ni potrebno skrbeti, kako bo z otroki in njimi samimi, ko ne bo več pomoči, saj se jim 

zdi, da se bo stanje poslabšalo. Kakor, da so v mnogo rečeh odvisni od TG. Odvisnost od 

pomoči pa v tem primeru ni zaţelen učinek pomoči, kvečjemu nekaj, kar se skuša premagati. 

Verjetno je to eden od kontraučinkov, o katerih govori Thiersch (1978, v Petko, 2003). V tem 

primeru, je dobro, da je nudenje pomoči omejeno na dve leti in ne več, saj bi morda bilo 

moţno ustvariti še več kontraučinkov. Morda vzgojitelji pri svojem delu tudi prevečkrat 

pozabljajo na enega izmed ciljev TG, ki je usposabljanje. Usposabljanje za samopomoč, kot 

ga imenuje Thiersch (1978, prav tam). 

Morda je Saschin primer, ko je fant v programu ţe pet let (podaljšanje), primer, za katerega se 

lahko vprašamo, ali je problematika druţine res tako velika, da potrebuje toliko pomoči, ali se 

zaradi kontraučinkov ustvarja odvisnost druţine od pomoči in ne v pripravljanje druţine, 

staršev k večji samostojnosti.  

Dejstvo, da so mu pomoč podaljševali, morda le priča o tem, da so za tem stale strokovne 

ocene, ki govorijo v prid potrebam in razlogom za podaljševanje nudenja pomoči. Pri JA, ki 

odloča o takšnih stvareh, namreč podaljševanja ni tako lahko doseči. Običajno morajo dobiti 

res zadovoljive razloge, da se odločijo za podaljšanje, sicer pa skušajo zaključiti pomoč, 

kakor hitro se le da. 
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Omenjeno situacijo, ko starši čutijo, da še potrebujejo pomoč in strokovnjaki si ţelijo več 

časa, lahko razumem tudi drugače. Starši imajo dejansko tako veliko problematiko, da je tudi 

zanje potreben čas, in to več časa kot le dve leti, da pridejo naprej in do glavnega cilja: da so 

usposobljeni za samopomoč. V takšnem primeru so vzgojitelji verjetno pravilno in realno 

ocenili problematiko druţine, in sicer da je tako velika, da je čas nudenja pomoči prekratek. 

Pri tem konfliktu – prekratek čas proti omejenemu času – se vsekakor vprašam, v kakšni meri, 

naj bi TG nudila pomoč. Naj bo to program namenjen reševanju druţinskih problemov do 

točke, ko so le-ti odpravljeni? Naj bo to program, kjer se skuša doseči vsaj toliko, da se teţave 

ne poslabšajo, toliko da se prepreči nastajanje kriminalnih karier? Naj bo to program, ki v 

najkrajšem moţnem času (v tem primeru morda v dveh letih) nudi toliko pomoči, kot je le 

mogoče, s tem pa pride do nekega optimalnega napredka v času, ki je odmerjen? Ali pa je 

morda vsako gledanje preveč iz strokovnjakov izhajajoče gledanje ter je morda bolje, da 

druţina sama pove, koliko pomoči, bi potrebovala in ţelela? Mogoče pa je način, ki je 

uveljavljen, uspešen, ker ponuja časovni okvir, s katerim so tako vzgojitelji kot starši 

motivirani, da storijo največ, kar zmorejo, pa čeprav to včasih občutijo kot časovni pritisk. 

Hkrati pa ga je ob dobrem premisleku moţno podaljšati, če se za to najdejo upravičljivi 

razlogi ter se glede na potrebo posameznika in/ali njegove druţine določi, za koliko se lahko 

podaljša nudenje pomoči. 

 

2.5.8 Kakšne so potrebe izvajanja takšne pomoči za druţine in starše kot jo nudi TG v 

slovenskem prostoru? 

Strokovna delavka slovenskega programa Cona Fuţine (v nadaljevanju Cona) je bila v 

raziskavo povabljena predvsem z namenom, da poda strokovno mnenje o stanju potreb, 

vezanih na problematiko, ki je v TG, ki jih zaznava v slovenskem prostoru ter da pove svoje 

mnenje o TG, kot sem ji jo predstavila. Njeno mnenje se mi zdi pomembno, ker je Cona po 

nekaterih načinih delovanja in problematike, s katero se ukvarja podobna in primerljiva z 

nemškim programom Tagesgruppe. Na ta način lahko morda razmišljamo malo bolj 

posplošeno o stanju v slovenskem prostoru nasploh. Na ta način si drznem razmišljati tudi 

zato, ker socialnopedagoških programov, ki bi se ukvarjali s tematiko druţinske pomoči v 

slovenskem prostoru ni veliko razvitih, problemi druţin, ki jih strokovna delavka opisuje, pa 

so univerzalni, tako za Slovenijo kot za Nemčijo. Tako menim, da ni potrebno, da jih imam za 

probleme, vezane samo na mestno četrt Fuţine ali nemško mestno četrt Waldhäuser-Ost, kjer 
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je bil nemški program, ki je vključen v raziskavo, pač pa jih smem posplošiti, saj bi lahko bila 

to katerakoli mestna četrt v Sloveniji ali Nemčiji. 

Iz pogovora s strokovno delavko Cone  prepoznavam naslednje probleme in potrebe: 

 V druţini obstaja več problemov, ki jih sama ni sposobna razrešiti, zato ima 

potrebo po tem, »da se druţinska situacija umiri, stabilizira«, kakor pove strokovna 

delavka Cone Fuţine (v nadaljevanju strok.d.C.F.). 

 Problemi s šolo, tako vedenjski kot šolski (na kar opozarjajo tudi šolske svetovalne 

sluţbe, ali pa ukrepi organa socialnega varstva); iz njih izhaja potreba po tem, da 

otroci naredijo šolo.  

 Staršev ne zanima, kako je z otroki in tudi prelagajo odgovornost zanje in njihove 

uspehe v šoli na institucijo: »Naj nardi šolo. Vse ostalo me pa ne zanima.« Tako 

povedo starši strok.d.C.F. 

 Kvalitetno preţivljanje prostega časa (v nasprotnem primeru otroci »bluzijo« po 

soseski: vandalizem, malomarno »podenje z motorji naokrog«, droge…). 

 Potreba po institucijah, ki delujejo kot dnevni centri in tudi četrtni centri: »… Cona 

je pa načeloma usmerjena v Fuţine.« (strok.d.C.F.). 

 Moteče druţbeno vedenje: potreba druţbe po integraciji. 

 Potrebe po funkcionalnih odnosih v druţini. 

 Multikulturalizem: potreba po socialni integraciji, asimilaciji in opolnomočenju 

druţine tako v njihovem druţinskem sistemu, kot druţbenem sistemu: »Sram, ker 

ne govorijo dobro slovensko, včasih majo mame rute, pa se ne ţelijo več 

izpostavljat. … mame ne znajo slovensko. Če so Srbkinje, Hrvatice to jih jaz 

razumem, one mene manj. Če pa govorijo albansko, turško, pa ne razumem in ne 

morem nič. Probamo čim bolj do mam prit, da jih izbezamo iz štirih sten, da jih 

opolnomočimo, da ne bo njihovo ţivljenje samo za otroke. … Ali vidim,o da je 

velika revščina doma. Da je brezposelnost, da imajo neurejene papirje,  neurejene 

stvari. Pri eni druţini zdej nimajo ne zdravnika., ne zavarovanja,  nič. Kar bi za nas 

samoumevno mislil, da to mora bit v mestu urejeno. … Zrihtat zdravnika, 

drţavljanstvo, tam se začne. To niso ljudje, ki bi se zavedal teţav, ki bi vedl kak jih 

rešit, razumel. Najprej jim zagotovimo stvari za preţivetje, človeka dostojno 

ţivljenje.« (strok.d.C.F.). 
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 Potreba po časovnem okviru delovanja programa: »kar se tu naučijo, naj realizirajo 

popoldan, zvečer doma. … Če smo do petih odprti, bodo prišli vsak za kake pol 

ure uro domov in se bodo moral soočit s starši., tudi če ne gre. … Po petih pa ne, 

ker smo ţe probal zaradi interesa mladostnikov. To pa ni v skladu z našimi cilji, da 

bi se uspel tok ojačat v druţini, da bi bila njihova druţina še lahko funkcionalna. 

… (ko so ţe poskusili imeti Cono odprto dlje časa:) To je bilo 

kontraproduktivno.« (strok.d.C.F.).   

 Potreba institucije po delu s starši: potreba po rednem vzpostavljanju stikov z njimi, 

»najbolj optimalno je, da delaš tudi s starši … Delavnice, kuhamo, da se otroci 

mame, starši med sabo mešajo. Da se starši sami soočijo med sabo, je za nas še bolj 

zanimivo. Tu se tudi stik naredi. Ali pa s sosedskimi akcijami. Jih skušamo doseč. 

Fuţiniada, športni dogodek, dedek mraz.« pravi strok.d.C.F. 

 Potreba po strukturi: »Ker so tok razštelani.« (strok.d.C.F.). 

Le-ti problemi so takšni, ki so aktualni tudi za TG. In zaznavam, da se oba programa, tako 

nemški kot slovenski ukvarjata z njimi. Vendar imajo zaradi narave programa različne 

pristope, kako jih reševati. Programa sta si različna v načinu, kako pridejo do uporabnikov.  

Slednje se mi zdi bistveno tako za razumevanje delovanja programov kot načina  pristopa do 

določenih problemov. V Cono otroci pridejo sami, ali kot razloţi strokovna delavka: »Večina 

naših otrok nas je našlo samih. Prek prijateljev, sošolcev, starejših, mlajših bratov, sosedov. 

Na tak način. Slabih 10% je pa takšnih, ki jih je na to opozorila šolska svetovalna sluţba.« 

Kar pomeni, da sami najdejo program in prihajajo vanj prostovoljno. S starši pa se skuša 

navezati stik preko njih. Kar včasih pomeni zelo počasno in teţavno pot. Medtem ko je v TG 

pot obratna. Starši poiščejo pomoč za otroka in preko JA dobijo pomoč, ki jo vidijo v tistem 

trenutku kot najbolj smiselno. V TG je pomoč časovno omejena, medtem ko je v Coni  

neomejena. 

Cona je prav tako kot TG odprta do petih popoldan in to v blokovskem naselju. Tako imata 

časovno in lokacijsko podoben cilj: biti v ţivljenjskem polju in hkrati ponujati drugi dom in 

ne prvega. Saj je popoldan oz. večer namenjen temu, da otroci preţivijo čas tudi doma. Tako 

programa otrokom ne »odvzemata« doma. 

Ko sem opisala delovanje TG predvsem na področju intenzivnega dela s starši strokovni 

delavki iz Cone, je ta povedala, da bi si tudi sama ţelela kaj takega, saj vidi veliko večji 
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napredek in učinkovitost pomoči tam, kjer je večje in tesnejše sodelovanje s starši. Veliko 

prednost TG vidi v majhni skupini in številčnem razmerju strokovnih delavcev na otroka. Kar 

TG ima, Cona pa ne. 

Strokovna delavka vidi prednosti Cone v nekaterih segmentih: starši so precej bolj anonimni, 

kar ne stigmatizira toliko in ni tako institucionalizirano; zaradi časovne neomejenosti ni 

pritiskov na starše; ker so uporabniki tako nestrukturirani, ne vidi smisla v tem, da bi bila v 

Coni neka struktura (strukturiran program) in je tudi ni. 

Preko izkušnje iz Nemčije, kjer obstaja več različnih socialnopedagoških programov in 

pristopov za pomoč druţini kot pri nas, se mi zdi pomembno dejstvo, da obstajajo 

najrazličnejši programi. Druţine so si po eni strani tako podobne v svojih problemih, po drugi 

strani pa tako različne. Različne so si tudi v tem, da neki druţini prej ustreza nek način 

pomoči kot drug. V tem vidim prednost. Če obstajajo različni programi, druţine, ki 

potrebujejo pomoč, najdejo »svoj« program, ki jim bo ustrezal prej, kot če obstaja le malo 

število različnih vrst pomoči. Z raznolikostjo se širi dostopnost do uporabnikov.  

Prav zato vidim potrebo v Sloveniji po širjenju vrst (socialnopedagoške) druţinske pomoči. 

TG je v tem primeru dober zgled in ena izmed moţnosti za slovenski prostor. 

 

2.5.9 Kakšne so realne in smiselne moţnosti za izvajanje takšne pomoči za druţine in 

starše, ki jo nudi TG, v slovenskem prostoru? 

Ţe v času svoje prakse v TG sem ob spremljanju in spoznavanju programa postajala 

navdušena nad tem, kako kakovosten je program in videla, kako so uporabniki zadovoljni ter 

kako jim pomaga. Tako sem ţe takrat začela razmišljati o tem, da bi bila takšna vrsta pomoči 

v slovenskem prostoru potrebna in dobrodošla. Zdi se mi, da se mi je to prepričanje še 

dodatno potrdilo in utrdilo skozi raziskovalni del svoje diplome. Ko sem se pogovarjala z 

raziskovanci,  sem videla, kako veliko vrednost pripisujejo TG in kako zelo zadovoljni so z 

njo. Prav tako sem skozi razmišljanje pri ostalih raziskovalnih vprašanjih dobivala občutek, 

da TG ponuja nekaj, česar v Sloveniji nimamo. Po preprosti logiki se vprašam, da če še 

nečesa nimamo, pa je dobro in deluje v drugi drţavi, zakaj ne bi pri nas tega razvili. Vidim  

priloţnost ugotavljati, kako bi bilo moţno program TG uvajati v Sloveniji. Razmišljala bom v 

smeri: kaj je glede na razmere naše zakonodaje realno izvedljivo in kako je TG smiselno 

začeti uvajati pri nas. 
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Če izhajam iz tega, da obstajajo pri nas enaki problemi in enake potrebe po pomoči, lahko iz 

tega zaključim, da je potemtakem tudi potreba po TG. Zato lahko pogledam moţnosti, ki jih 

vidim in ovire na poti vpeljave progama v slovenski strokovni in druţbeni prostor. 

V primeru, da bi imeli enako zakonodajo, na področju psihosocialne pomoči ljudem ali za 

pomoč otrokom in druţinam kot je v Nemčiji, bi bilo enostavneje razmišljati o tem, kako 

uvajati TG v Sloveniji. Enostavno bi rekli, da naj krovne socialnopedagoške organizacije, ki 

nudijo veliko različne pomoči, dajo v svojo ponudbo, še en program več. JA – v našem 

primeru CSD in občina, pa bosta financirala program.  

Pri nas zakonodaja in nerazvitost različnih programov na področju druţinske pomoči oteţijo 

izvajanje, zato si najprej poglejmo, iz česa lahko pri nas izhajamo. 

Vodovnik (2006) nas preko slovenske zakonodaje seznanja, da so za psihosocialno pomoč pri 

nas zadolţeni v prvi vrsti Centri za socialno delo, socialnovarstveni zavodi (ki niso javni 

zavodi): sprejemališča, materinski domovi, svetovalnice, ipd; ter prostovoljne in neprofitne 

organizacije: dobrodelne, invalidske organizacije, organizacije za samopomoč. 

V 15. členu (ZSV) beremo: »Pomoč druţini po tem zakonu obsega pomoč za dom, pomoč na 

domu in socialni servis. Pomoč druţini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri 

urejanju odnosov med druţinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje druţine za 

opravljanje njene vloge v vsakdanjem ţivljenju. Pomoč druţini na domu obsega socialno 

oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba 

na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialni servis obsega pomoč pri hišnih in 

drugih opravilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, starosti, v primeru nesreč 

ter v drugih primerih, ko je ta pomoč potrebna za vključitev osebe v vsakdanje ţivljenje.« Pod 

institucionalno varstvo spadajo zavodske oblike pomoči, v drugi druţini ali drugi organizirani 

obliki, ki so kot nadomestilo ali dopolnilo za funkcije doma in lastne druţine (16. člen ZSV). 

V praksi obstaja mreţa ustanov, ki so usmerjene prav v pomoč ljudem v akutnih krizah, npr. 

varne hiše, centri za otroke in mladostnike, ki beţijo od doma, zaupni telefoni, razne oblike 

pomoči osebam, ki so poskušale narediti samomor, pomoč osebam, ki jih prizadene samomor 

druţinskega člana, itn. Vzporedno z novimi dejavnostmi naraščajo tudi potrebe po novih 

znanjih za razumevanje oseb po doţivetih travmah in za pomoč (Stritih, 2005). 
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Iz brošure Kam in kako po pomoč v duševni stiski (2009, 2010) bi lahko izločila le nekaj 

kategorij, pod katere bi lahko spadala tudi TG , in sicer pomoč druţini za dom, preventivni 

programi in dnevni centri. 

Od vsega naštetega, vidim nekaj moţnosti za to, kam bi lahko TG najprej uvrstili, da bi jo 

morda lahko nekako v slovenskem druţbenem in strokovnem prostoru upravičili in začeli z 

njo. 

Pomoč druţini za dom, ki obstaja preko CSD je tista, ki ciljno in tako tudi vsebinsko pokriva 

točno tisto, kar tudi TG. Zato se mi zdi najboljša moţna umestitev. Prav tako pa se mi zdi 

smiselna zaradi dostopnosti uporabnikov. 

Sama si predstavljam to nekako tako: CSD ima v neki mestni četrti najeto stanovanje, dva 

strokovna delavca, ki izvajata prav takšen program TG kot v Nemčiji. To je ena izmed 

njihovih alternativ, ko ponudijo pomoč druţini za dom. Pa vendar se mi zdi za začetek takšna 

ideja precej nerealna, saj so CSD nedosegljivi. Še Cona, ki spada pod CSD Moste, spada med 

»druge programe« in je financirana preko javnih razpisov ter je s tem odvisna od njih. 

Zato menim, da bi bil tak način uvajanja TG pod CSD realnejši. Ali pa, da nekdo kot zasebnik 

izvaja ta progam ter podpiše pogodbo s CSD, kot jo npr. lahko podpišejo rejniki (65. člen, 

Zakon o socialnem varstvu). Lahko bi imela isti status kot varne hiše ali materinski domovi. 

Morda lahko razmišljamo o zasebnem delu ali socialnem podjetništvu, ki bi po nemškem 

zgledu začela uvajati organizacije, podjetja, ki ponujajo več različnih pomoči na določenem 

področju.  

Eden izmed vidikov TG je tudi usposabljanje za samopomoč, tako bi lahko to postala ena 

izmed organizacij za samopomoč, za katero pa si predstavljam, da bi bila teţava v 

prepoznavnosti in dostopnosti. TG, kot jo poznam jaz, je namreč nudila pomoč tistim, ki jim 

je JA posredno ponudil in financiral to pomoč. Kar same od sebe pa druţine verjetno ne bi 

prišle do vrat in prosile za pomoč. Si pa predstavljam, da se to dogaja pri tistih neprofitnih 

organizacijah, kjer se izvajajo skupine za samopomoč. 

Vidim jo z dveh plati, in sicer kot preventivni program, kjer gre za preprečevanje kriminalnih 

karier in kot kurativni program, kjer gre za ukvarjanje z druţinami z različnimi 

psihosocialnimi problemi. 



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

112 

 

Dnevni centri so spet druga niša, skozi katero vidim, da bi v slovenskem strokovnem prostoru 

moţno uspeti. Morda v povezavi z mladinskimi ali četrtnimi centri. 

Glede na to, da se je v nemškem prostoru razvila iz zavodske pomoči kot tista alternativa, da 

otrokom ni potrebno odvzeti doma, bi lahko spadala pod institucionalno varstvo, kamor med 

drugim spadajo »druge organizirane oblike, ki so kot nadomestilo ali dopolnilo za funkcije 

doma in lastne druţine« (16. člen ZSV) 

Nekateri uporabniki imajo TG za podaljšano bivanje in ima dejansko nekaj elementov le-tega. 

Tako bi jo lahko razvijale tudi osnovne šole, kar pa se mi zdi malo verjetno. 

V vsakem primeru se v Sloveniji ustavi na točki, ko začnemo razmišljati o financiranju. 

Verjetno bi na začetku, ko program sploh še ne bi bil poznan, sprejet ali prepoznaven, najlaţje 

pridobili finančna sredstva preko javnih razpisov na Ministrstvu za delo, druţino in socialne 

zadeve, na občini, morda tudi preko Evropskih sredstev. Vendar se mi dolgoročno ta vizija ne 

zdi dobra, saj v prvi vrsti pomeni finančno in časovno nestabilnost tako za stroko, uporabnike 

in zaposlene. Prav tako pa se mi zdi pogoj za izvajanje programa, da je dovolj dobro 

financiran, da uporabnikom ni potrebno zanj plačevati, oziroma plačujejo tako minimalno in 

simbolično, da je to bolje le zaradi dejstva, da so tako bolj motivirani za sodelovanje, če nekaj 

sami prispevajo. Vsekakor ne sme biti zanje finančno obremenjujoče. V program prihajajo 

namreč prav osebe, ki imajo teţave z revščino, brezposelnostjo, nizkim ţivljenjskim in  

ekonomskim standardom. 

Kot ţe rečeno, v Nemčiji sem spoznala, da so tudi za nudenje pomoči, zaradi različnih 

uporabnikov, pomembne raznovrstne pomoči. Zato se mi zdi pomembno iskanje novih 

moţnosti tudi v Sloveniji. 

 

2.5.10 Še trije vidiki… 

V času prakse in raziskovanja v tem diplomskem delu sem pri delovanju TG ugotavljala, kaj 

se mi, poleg ţe povedanega, zdi še pomembno. Pomembni vidiki TG so timsko delo, gledanje 

na program izključno kot na pomoč in supervizija. Brez katerega koli izmed njih,  TG takoj 

izgubi svojo moč v delovanju in z njo tudi svoj pomen. 
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2.5.10.1 TIMSKO DELO 

Za delo v TG je bilo z vidika strokovnih delavcev izredno pomembno, da so/smo imeli 

moţnost delati v timu. Večkrat sem bila priča situacijam, za katere sem pomislila: »še dobro, 

da sta dva, še dobro, da smo trije«, saj je delovanje TG in vzgojiteljev v situacijah 

najpogosteje tako intenzivno, da je nujno potrebno, da sta tam vsaj dva odrasla človeka. 

Spomnim se fanta, ki je v času pisanja domačih nalog vedno potreboval odraslega. Ne le zato, 

ker je imel učne teţave, pač pa še teţave s pozornostjo in agresivnostjo. S tem, ko je bil nekdo 

z njim, se je zaščitilo ostale otroke pred njegovo agresivnostjo in da bi jih motil, prav tako pa 

je bila to moţnost individualnega vzgojnega dela zanj in z njim. V začetku se je s tem tudi 

privajal na institucijo, v kateri se je znašel, pa se še ni uspel orientirati. Tako je ostalih sedem 

otrok – tudi z mnogimi potrebami - bilo porazdeljenih med ostala dva odrasla človeka. 

Mnogo situacij in tudi potek dneva smo lahko razdelili tako, da smo delali v dveh skupinah, 

glede na potrebe, interese, včasih pa tudi glede na starost otrok. Velikokrat je bila zaradi 

večjega števila ljudi v timu moţnost tudi individualnega dela z nekom, kar je vsekakor 

pomemben vidik intenzivnega dela z otroki v TG, ki pa ni tehnično izvedljiv, če ni dovolj 

strokovnih delavcev. V tem primeru, je bil nekdo od vzgojiteljev s skupino otrok, nekdo pa s 

posameznikom. 

Menim, da sem v tem timu velikokrat doţivljala učinke sinergije, to da je 1 plus 1 več kot 2. 

Slišati sodelavca, kako doţivlja otroka, je bil zame pomemben vidik timskega dela. Ne le, da 

je to širilo moj lasten pogled na razumevanje otroka in njegove problematike, pač pa je to 

vplivalo na moje kvalitetnejše delovanje. Kar pa seveda pomeni, da se dogaja nekaj 

podobnega z vsakim članom tima. 

Delala sem v zelo dobrem timu. S tem mislim na usklajenost v skupnih ciljih, sprejemanje 

sočlanov tima in njihovih načinov dela (isti cilj, vendar drugačne poti – pristopi), spoštovanje 

in upoštevanje mnenj sočlanov tima (vsak član tima je bil enakovreden), učenje drug ob 

drugem, v konkretnih situacijah pomoč, usklajevanje, sodelovanje med sočlani, skupno 

odločanje o pomembnih stvareh.  

Čeprav se verjetno v slabšem timu, kjer je več odstopanj med člani, nepodpiranje, 

nespoštovanje… prej zgodi, da pride do nezaţeljenih učinkov nudenja pomoči, se mi zdijo 

tiste prednosti, ki jih  timsko delo prinaša, pomembnejše od negativnih. 
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Morda se tudi preko supervizije, ki pomaga razvijati strokovnost, lahko izboljšuje tudi samo 

timsko delo. Tako lahko rečemo, da poznamo tudi nekaj strategij, ki so varovalni dejavniki za 

dobro timsko delo. 

 

2.5.10.2 POMOČ proti UKREPU 

V času polletne prakse sem prihajala v stik z besedo »pomoč«, kako jo nuditi ter jo izvajati, 

tako pogosto, predvsem pa veliko večkrat, kot sem bila navajena s fakultete ali praks, ki sem 

jih opravljala v Sloveniji, da sem močno občutila razliko gledanja na stroko in programe, ki 

jih imamo, med nami in Nemci.  

Pri nas sem velikokrat dobila občutek, da imamo določene »ukrepe« ali »obravnave« za 

pomoč ljudem, in ne tako kot tam, ko se sprašujejo o tem, kako naj nudijo »pomoč« ter izraza 

»ukrep« sploh ne uporabljajo. 

Morda gre samo za poimenovanje, za katerega lahko rečemo: »to so le besede«. Po drugi 

strani pa sem lahko v naši stroki, kakor so nas učili na fakulteti, večkrat zasledila, kako so 

poimenovanja zelo pomembna. Da je pomembno, kako rečemo čustvenim in vedenjskim 

motnjam (da to niso motnje vedenja in osebnosti), osebam s posebnimi potrebami (da to niso 

prizadeti ljudje), odvisnikom (da to niso narkomani) itd. Tako se mi zdi, da tudi naše 

poimenovanje tega, kar počnemo kot socialni pedagogi, označuje naše prepričanje, s katerim 

vstopamo v naše delo.  

V TG sem bistveno večkrat slišala besedo »pomoč«, kako jo bomo nudili in konkretne 

pogovore z uporabniki, v smislu: »Kje vidite, da potrebujete pomoč? (ali) Kako vam lahko v 

tem primeru mi pomagamo?«, kot prej pri nas v praksi, ki sem jih imela do takrat in bistveno 

večkrat, kot sem jo sama uporabljala. Skozi prakso mi je postala beseda tako blizu, prav tako 

pa tudi moje prepričanje o tem, da gre za nudenje pomoči ljudem, ki jo potrebujejo (ki so jo 

tudi različno pripravljeni sprejemati in se zato z vsakim posameznikom pogled na to, kako 

lahko jaz sama pomagam, spremeni, glede nanj), da sem jo začela uporabljati sama, prav tako 

pa jo uporabljam skozi celotno diplomsko nalogo. 

»Ukrep« ni edina beseda, ki jo večkrat slišim v našem druţbenem prostoru, je pa pogosta, 

medtem ko sem v nemškem prostoru pogosteje slišala besedo »pomoč«. In je najboljši 

pribliţek temu, kako trenutno doţivljam in razumem nudenje druţinske pomoči kot se kaţe v 

javnosti. V meni odzvanja predvsem vtis o tem, da se za druţino briga CSD. Ta je kljub temu, 
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da nudi pomoč, nadzorni organ, ki se svojega predznaka ne more znebiti. Svetovalnice in 

psihoterapevtske pomoči po mojem mnenju obstajajo za pogumnejše in bolj odprte druţine. 

Za nekatere druţine je namreč velik korak ţe to, da pridejo iz svojega doma v neko institucijo. 

S tem se ţelim vprašati, če je pomoč druţinam res dostopna? Je to le neke vrste pomoč? Ali 

nimamo v ponudbi med »ukrepi« in psihoterapijami še veliko manevrskega prostora? S 

pomočjo, ki jo nudi TG, pa mislim na polje pomoči, ki je v slovenskem prostoru še dokaj 

nerazvito. Pred ekstremom – »ukrep«, ki se zgodi, ko je ţe nujno, potrebujemo vrsto 

moţnosti, ki preprečujejo ali celo izboljšujejo probleme.   

TG bi namreč lahko uvrstila med pomoči, ki niso posledica ukrepov in nujnih kriznih reševanj 

situacij, prav tako niso stvar odmaknjenih svetovalnic in pisarn, pač pa je druţinam blizu, 

pride k njim in je skupaj z njimi v procesu pomoči za določen čas, ni odvisna od terminov in 

ur, ampak spremlja vsakdanje dogajanje. TG je v primerjavi z kriznimi situacijami in ukrepi, 

ki ranijo druţine, preventiven program, ki se v svojem vsakdanu srečuje z resnimi problemi. 

Tako se mi zdi nujno, da v stroki začnemo razmišljati o tem, kako pomoč v druţbenem 

prostoru pribliţati ljudem, da jo prepoznavajo in vzamejo za svojo. Predvidevam, da je eden 

izmed načinov ta, da v praksi začnemo razvijati programe, tudi več programov, ki so 

namenjeni nudenju pomoči različnim uporabnikom. Takšne, ki torej ustrezajo potrebam 

uporabnikov. 

 

2.5.10.3 SUPERVIZIJA 

Supervizija, o kateri sem v času izobraţevanja velikokrat poslušala, prav tako pa sem je bila 

nekajkrat deleţna, je bila tudi v TG ena izmed pomembnih oblik dela. Čeprav so uporabniki 

supervizije strokovni delavci, pa je morda posredno to oblika dela, ki vpliva na uporabnike 

programa, saj je namenjena kvalitetnejšemu delu strokovnjakov. 

Supervizija v TG je potekala vsak tretji teden, in sicer eno uro in pol. Vanjo smo bili 

vključeni vsi strokovni delavci, ki smo bili v tistem obdobju del strokovnega tima. S tem 

hočem povedati, da je namenjena strokovnemu timu, ki je v TG sestavljen iz dveh 

vzgojiteljev, vendar se v primeru, kot je bil moj, ko sem bila na praksi daljše obdobje, ta 

sestav spremeni in prilagodi trenutni situaciji. Tako so praktikanti tudi vedno deleţni procesa 

supervizije, saj postanejo del strokovnega tima. 



S. Hribernik, Model sodelovanja s starši – »Tagesgruppe« (nemški primer in pomen za prakso v Sloveniji) 

 

116 

 

Tako Georg kot Kerstin sta jo imela za zelo pomemben vidik svojega dela, iz katerega črpata 

energijo, ideje, na novo razumevata primere, s katerimi delata, se usklajujeta med sabo… 

Morda tega ne vidimo v intervjujih, sem se pa zato velikokrat z njima pogovarjala o tem, kako 

pomembna jima je dobra supervizija. V času, ko sem bila tam, sta morala zamenjati 

supervizorja. Zelo pomembno jima je bilo, kdo to bo ter sta ogromno časa porabila za izbiro, 

pogovore z različnimi supervizorji, tudi tako, da sta z njimi imela poskusna srečanja. Še 

takrat, ko sta se ţe odločila, nista bila povsem zadovoljna in sta zelo kritično gledala na 

proces, ki se je odvijal pri konkretni superviziji. Sama sem se skozi supervizijo naučila nekaj 

novih metod, si postavljala nove cilje pri delu z otroki, na novo razumevala njihove 

ţivljenjske zgodbe in njihove teţave. 

 

2.5.11 Pasti pri delu v TG 

V tem poglavju ţelim opozoriti na pasti pri nudenju pomoči v TG. Najprej so to slepe pege 

strokovnih delavcev, do katerih prihaja ali pa lahko prihaja. Posledično pa lahko pripeljejo do 

neţelenih učinkov ali »kontraučinkov«, kot uporablja izraz Thiersch (1978, Petko 2003).  

Vzgojitelja v TG po mojem mnenju zelo dobro delata, sploh v začetni fazi in pa intenzivni 

fazi dela (Weinert Portmann (2009) uvaja izraze začetna faza, intenzivna faza in faza 

stabiliziranja), kar sklepam na podlagi tega, kako vzgojitelji in starši izraţajo zadovoljstvo o 

tem, kako dobre odnose imajo, da so uspeli vzpostaviti odnos zaupanja, preko katerega tako 

otroci kot starši napredujejo ter rešujejo svoje probleme. V fazi stabiliziranja se mi zdita 

šibkejša, manj spretna, morda nanjo pozabljata. Starši namreč izraţajo skrb glede tega, kako 

bo, ko se program zaključi in dajejo občutke nesamostojnosti. Iz odgovorov staršev in 

vzgojiteljev sklepam tudi, da se občasno pojavlja preveliko prevzemanje odgovornosti za 

otroke s strani vzgojiteljev, starši pa jo prav tako tudi (preveč) prelagajo nanje. 

Menim, da sta vzgojitelja premalo jasna v izraţanju takrat, ko bi od staršev ţelela večjo 

aktivnost za njihove otroke. Morda sta premalo konkretna v izraţanju tega, kar mislita o 

potrebah otrok, kaj menita, da je potrebno, da starši storijo v konkretnih vzgojnih situacijah. 

Moţno, da se to zgodi takrat, ko staršev ne vzameta kot enakovrednih partnerjev. Do teh 

ugotovitev sem prišla ţe v zgornjih poglavjih.  

Strokovna delavka Cone je po tem, ko sem ji predstavila TG, izraţala mnenje o tem, kako jo 

sama vidi. S tem, ko je izrazila mnenje tudi o točkah, ki ji niso všeč, so zanjo kritične, ali vidi 
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potrebe uporabnikov drugje, sem ob premisleku tudi sama videla več vidikov, ki jih lahko 

označim kot kritične v delovanju TG. Mislim, da bi morali biti delavci v TG nanje pozorni in 

neţeljene »stranske učinke« le-teh blaţiti oz. jih sprejemati kot »nujno zlo«: 

 Ţe res, da v Cono pridejo otroci in njihovi starši, ki so dosti manj motivirani, kot ti 

v TG – v TG namreč pridejo starši, ki so svoje teţave ţe vsaj delno zaznali in si 

priznali, da potrebujejo pomoč, medtem ko so v Coni starši, ki se teţav, ki jih 

imajo, tako sramujejo, da jih ne priznajo. Včasih ves čas sodelovanja. Vendar to 

pomeni, da je TG dostopen le eni vrsti ljudi s problemi. Z njo doseţejo le tisti del 

populacije, ki je vsaj malo pripravljena na soočanje s svojimi problemi. Kar seveda 

pomeni, da se programa kot sta Cona in TG ne izključujeta, pač pa dopolnjujeta. 

Prvi je tako namenjen manj dostopni in manj motivirani populaciji, drugi pa 

nasprotno in si lahko zato postavlja višje cilje za svoje delo, saj poteka v bolj 

intenzivni obravnavi.  

 Vzgojitelji v TG velikokrat menijo, da je čas trajanja TG, omejen na dve leti za 

posameznika, prekratek. Tudi strokovna delavka Cone meni, da je prednost 

njihovega programa v tem, da ima neomejen čas. To je tudi dilema, ki sem jo ţe 

sama izpostavila ob razmišljanju o časovni omejenosti. Če si TG za cilj postavi 

vsako druţino pripeljati do njene optimalne zmoţnosti, je morda res rešitev, da se 

postavi neomejen čas za njeno delovanje. Po drugi strani, pa s tem ne sledimo 

socialnopedagoškemu načelu, da naj bo pomoč kratka in učinkovita, s čim manj 

sredstvi. Hkrati lahko morda neomejen čas, predvsem starše, demotivira za 

intenzivno sodelovanje. S tem, ko si rečejo: »saj imamo čas…«, mogoče ponujeno 

pomoč vzamejo premalo resno, z njo pa svojo aktivno starševsko funkcijo in torej 

še več odgovornosti preloţijo na strokovnjake.  

 Strokovna delavka Cone Fuţine opozori na stigmatiziranost uporabnikov TG, saj so 

v današnji druţbi, še bolj kot v Nemčiji v slovenskem prostoru, uporabniki 

kakršnekoli pomoči, zaznamovani. V primeru TG so to tisti, ki jih obravnava JA, 

kar pomeni, da so to problematične druţine, ki dobivajo strokovno pomoč. TG je 

kljub veliki integriranosti v mestno četrt, z otroki, ki so velikokrat tako ţivahni in 

nagajivi, da jih v okolici opazijo, tako tudi sama po sebi opazna. Zato mislim, da je 

nujno, da se vzgojitelji tega dejstva, da so posamezniki zaradi vključenosti v TG 

stigmatizirani (eni bolj, drugi manj), zavedajo. Če ga vzamejo kot običajno 
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posledico TG, ga lahko skupaj z uporabniki obravnavajo tako, da ga obrnejo v prid 

opolnomočenja uporabnikov.  
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2.6 Zaključki 

Sodelovanje med vzgojitelji in starši je v TG intenzivno. Ponekod je stik vsakodneven, 

ponekod večkrat ali enkrat tedenski. Največ poteka telefonsko. Starši in vzgojitelji drug 

drugega redno obveščajo, kaj se dogaja z otrokom. Včasih gre za dogovore, ki so vezani zgolj 

na usklajevanje urnika, včasih pa so to pogovori o otrokovih, vzgojnih, starševskih ali širših 

problemih, ki izhajajo iz aktualnih potreb  enih in drugih.  

Za starše je tak stik z vzgojitelji najpomembnejši, saj lahko pokličejo kadarkoli ţelijo in se 

pogovarjajo o svojih, vzgojnih in otrokovih problemih ter so tudi slišani. S tem je tudi večina 

njihovih potreb zadovoljenih. Tako so s pomočjo, ki jo dobivajo v TG zelo zadovoljni in 

vidijo veliko rezultatov – sprememb na boljše. TG za starše pomeni razbremenitev. Doţivijo 

jo najprej preko dejstva, da v svoji obremenjujoči situaciji niso sami, preko zaupljivega 

odnosa z vzgojitelji, prav tako vidijo spremembe pri otroku – da otrokom TG pomaga. 

Smiselnost vidijo v celotnem programu TG, saj izpostavijo določene oblike dela, ki jih vidijo 

kot učinkovite in s katerimi so zadovoljni. 

 

Za strokovnjake je telefonsko komuniciranje le ena izmed pomembnih oblik, medtem ko si 

ţelijo še intenzivneje in na več različnih načinov delati z njimi, še posebno takrat, ko opazijo 

nemotiviranost s strani staršev. 

Zaradi slednjega skušajo vzbuditi staršem večjo potrebo po aktivnejši starševski vlogi. Z 

rednimi tedenskimi ali mesečnimi sestanki (odvisno od situacije, ki jo vidijo; pogovor pa 

prilagodijo glede na aktualno temo za druţino ali otroka), skupinskimi aktivnostmi za starše 

(srečanje ob kavi, skupno gledanje fotografij s počitniškega tedna za otroke, tematski 

skupinski pogovori, boţično praznovanje, poletni sosedski piknik…) skušajo starše 

medsebojno povezati in jim omogočiti medsebojno izmenjavo. Skupinske aktivnosti so po 

mnenju vzgojiteljev premalo obiskane. Menim, da bi morali vzgojitelji staršem bolj razloţiti 

namen teh aktivnosti, da bi si jih ti laţje osmislili. 

Odnos in z njim zaupanje je predpogoj za vse sodelovanje, ki poteka med starši in vzgojitelji 

in ga tudi v TG prepoznavam kot tistega, ki v konkretnih situacijah in celotnem procesu 

pomoči odraţa uspešnost sodelovanja ter zadovoljstvo ene in druge strani.   

Vzgojitelji kot nosilci primera uradno prevzamejo odgovornost za nudenje pomoči 

določenemu otroku in s tem druţini. Pri tem se znajdejo včasih pred nasprotujočimi si 
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odločitvami ali situacijami, ko morajo prevzemati odgovornost in pustiti odgovornost glede 

otrok in nudenja pomoči staršem, saj naj bi bili vsi enakovredni partnerji. V praksi se namreč 

večkrat zgodi, da sta začetna faza in faza intenzivnega dela zelo uspešni, medtem ko se v fazi 

stabiliziranja, zgodi premalo sprememb v smeri samostojnosti staršev pri vzgoji njihovih 

otrok. Vzgojitelji so zadovoljni z napredki, ki jih opazijo od začetka sodelovanja do 

sedanjosti. Razočarani pa so nad nemotiviranostjo staršev in prepoznavanjem njihovega 

večjega potenciala, ki po njihovem mnenju ni izkoriščen. S to razočaranostjo se soočajo v fazi 

stabiliziranja. Starši v njej izraţajo zaskrbljenost in strah pred prihodnostjo in časom po TG.  

Vzgojitelji in starši so zadovoljni s TG, ker vidijo napredek in pomoč, ki jo le-ta nudi. Pa 

vendar pri tem, kaj za koga pomeni pomoč, kako jo doţivljajo, ali kako vidijo potrebe otrok in 

druţine, prihaja občasno tudi do razhajanj. Kadar eni in drugi vidijo pomoč različno, jo 

običajno vidijo vzgojitelji v širšem obsegu, vidijo manjše korake, ki so bili storjeni in veliko 

moţnosti v smislu, kaj se še lahko izboljša, medtem ko so starši v primerjavi z vzgojitelji 

hitreje zadovoljni z napredki in vrednotijo drobne korake kot veliko pomoč in velike 

spremembe. 

Pomembno je, da se vzgojitelji zavedajo časovnih in količinskih omejitev svojega dela, pri 

tem pa so pozorni na proces nudenja pomoči, da lahko tudi proces pripeljejo do konca, pa 

čeprav le do točke, za katero ni nujno, da pomeni, da druţina, starši in/ali otrok ne zmorejo še 

več. Kar pomeni, da si morajo zastavljati realna pričakovanja do določenega primera, ki je 

vezan na okvir TG. Supervizija, dodatna izobraţevanja in redna srečanja z nadrejenimi so za 

vzgojitelje pomoč, da lahko lasten proces zavestno spremljajo ter tako odpravljajo morebitne 

slepe pege. Svojih šefov sami verjetno ne opazijo kot pomembne povezave za njihovo 

kvalitetnejše delo, pa vendar sem jih sama kdaj zaznala kot pomembne stranske opazovalce 

primera, ki primer dovolj dobro poznajo, da lahko predstavijo svoj pogled tudi glede dela 

svojih podrejenih (sploh če opazijo slepe pege svojih delavcev). 

Timsko delo je potrebno v TG tako za sodelovanje s starši kot pri delu z otroki. Pri slednjem 

zaradi vsakodnevnih situacij z otroki, ki zahtevajo vsak svojo pozornost, vsak ima svoje 

potrebe, ki jim ob intenzivnem delu dva strokovnjaka veliko laţje sledita, kot eden sam. Pri 

druţinskem delu je lahko včasih ključno za določen odnos med staršem in vzgojiteljem, da se 

bo neki starš bolje ujel s prvim kot drugim vzgojiteljem. S tem tako ni omejen le na eno 

osebo. Po drugi strani, pa sta si lahko vzgojitelja v timu drug drugemu v oporo in 
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razbremenitev, sploh če prihaja do napornejših in zahtevnejših konfrontacij med vzgojitelji in 

druţinami. 

 

2.6.1 Prenos konceptov TG v Slovenijo 

Preko pogovorov z izkušeno strokovno delavko Cone Fuţine, lahko sklepamo, da v 

slovenskem prostoru potrebe za delo z druţinami obstajajo. S primerjavo problematike v Coni 

ter TG ugotovimo, da gre za enake probleme,  s tem pa posledično tudi potrebe v slovenskem 

strokovnem in druţbenem prostoru kot so v nemškem. S čimer lahko pridemo do logičnega 

zaključka, da je smiselno razmišljati o tem, kako bi prenašali koncept TG v Slovenijo. 

Morda je konkreten načrt o tem, kako bi bilo to moţno, primernejše obravnavati v kakšnem 

drugem delu. Tako bom na tem mestu nakazala nekaj razmislekov kot začetek tega, kako se 

lotiti prenašanja konceptov v slovenski prostor. 

Morda je finančni vidik tega, da bi v Slovenijo uvajali TG tisti, ki je najbolj zaskrbljujoč ali 

tudi največja ovira, pa vendar bom na tem mestu raje verjela v rek »Kjer je cilj, tam je pot.« 

ter s tem verjela, da se tudi pri nas da najti finančno pot, če resnično ţelimo. Tako se bom 

laţje osredotočila na vsebinsko, sistemsko uvajanje TG v slovenski prostor. 

Najprej se mi zdi pomembno ustaviti pri imenu. Nemški izraz je v slovenskem prostoru 

nesmiseln, saj ga nihče ne bi razumel, zato se mi zdi smiselno uvesti nov slovenski izraz. 

Mislim, da bi lahko bil slovenski izraz za poimenovanje Tagesgruppe: »skupina za vogalom«. 

Pod pojmom »dnevna skupina«, kar bi bil dobesedni prevod tudi za TG, poznamo v našem 

prostoru večinoma programe za osebe s posebnimi potrebami, ki delujejo kot dnevni centri, za 

katere seveda velja, da uporabniki gredo vsak dan domov in naslednji dan ponovno pridejo 

tja, torej ne prespijo. Tako se mi zdi nujno za TG, ki jo imam v mislih sama, uvajati izraz, ki 

bo tudi vsebinsko ustrezal ter se bo jasno ločeval od drugih programov. Eden izmed 

konceptov TG je, da imajo otroci »drugi dom za vogalom« (v mestni četrti; druţina je njihov 

prvi dom, drugi pa TG). Tako se mi zdi z besedo »skupina za vogalom« smiselno povezovati 

koncept umeščenosti v ţivljenjsko polje posameznika in njegovo druţino. S tem, ko ohranimo 

ime »skupina«, pa poudarimo pomembnost tega, kako sam program  poteka. S svojo strukturo 

in dnevnim razporedom v vrstniški skupini za otroke, ki ţe sama po sebi vzgaja. 

Glavne poudarke za slovensko »skupino za vogalom« si predstavljam tako, kot prikazuje 

spodnja shema. Pri tem bi bilo nujno, da se poglobimo v nemške interne dokumente TG, kjer 
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je program strokovno zasnovan. Takšna »skupina za vogalom« bi bila torej narejena po 

nemškem zgledu, dodajala pa bi moţnosti prostovoljstva (za učno in individualno pomoč), ki 

jih nemška nima ter moţnosti, ki jih vidim v slovenskem prostoru, da bi se lahko TG izvajala 

preko nekaterih javnih ali zasebnih programov. 

Slika 4: Skupina za vogalom 
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4 PRILOGE 

Intervjujska vprašanja 

Teme za intervju s starši 

 Kako ste prišli v stik s TG? 

 Kazen ali dobrodošla pomoč? 

 Kako je TG spremenila vaše ţivljenje? 

 Kaj vam TG ponuja?  

 Kako vam TG pomaga?Kako otroku? 

 Kaj vam je všeč in kaj ne? 

 Kakšen odnos imate z vzgojitelji? 

 Koliko stvari jim poveste? 

 Koliko imate občutek, da vplivajo na vaše ţivljenje doma? 

 Imate občutek zasebnosti?kakšne so vaše ţelje – glede otroka, glede delovanja TG, 

glede vzgojiteljev? 

 Česa ne marate? 

 Česa se bojite? Kakšne strahove imate? 

 Če bi bila TG idealna, kakšna bi po vašem bila? 

 Vedo vzgojitelji vse o vas, ali obstajajo tudi teme, ki jih ne delite z njimi? 

 Ali vas vzgojitelji razumejo? 

 Kdaj kontaktirate – ob katerih situacijah TG vi, in kdaj oni vas? 

 Kaj ste spremenili v svojem načinu delovanja, v druţinskem ţivljenju, odkar je vaš 

otrok v TG? 

Teme za vzgojitelja 

 Kako bi opisali delo s starši, delo z druţino v TG? 

 Kako naj bi bilo in koliko je realno pričakovati? 

 Kaj od tega počnete s starši, druţino?  

 Skozi katere intervencije vplivate na ţivljenje v druţini? 

 Katere aktivnosti izvajate v širšem okviru – ne samo za otroke? 

 Kakšne je vaš lastni občutek kakšen odnos imate s starši, koliko jih uspete doseči, 

koliko vas upoštevajo, koliko so spremenili svoje delovanje? Občutek uspešnosti… 

 Kako ocenjujete sodelovanje, odnose? 
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 Kaj bi si ţeleli? Idealno stanje bi bilo… 

 Česa se bojite? Skrbi, strahovi… 

 Katere teme so pomembne za delo z druţino pa jih še niste omenili? 

 Kako ocenjujete program TG kot primeren, da se ga imenuje tudi pomoč druţini? 

 Koliko in kako starši razumejo svojo lastno problematiko? 

 Sodelovanje soustvarjanje rešitev… 

 Si zadate točno določene cilje glede dela s celotno druţino?kaj pa ko veste da bo 

srečanje? 

 Kdaj kontaktirate – ob katerih situacijah starše vi, in kdaj oni vas? 

 Kako mislite, da odnos s starši vpliva na pomoč otroku? 

 

Primeri kodiranja intervjujev 

Tabela 6: Primer kodiranja intervjuja "Saschina mama" 

Intervju  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije  

S: in zaupanje imate ţe od začetka, ali 

je to sčasoma prišlo. 

Ja, sem zelo odprt človek, tudi povem 

o sebi takoj in tako je bilo odprto ţe 

od začetka. Ampak sem se vseeno 

ustrašila. Sem si mislila: oh, ne moški. 

Ker sem imela z njimi probleme. 

Ampak je šlo res hitro, da sem mu 

zaupati začela. In ga še vedno imam. 

Se je tako utrdilo. 

Sem šla tudi ţe zaradi ostalih otrok k 

njemu. Ţe zaradi Kevina, ko sva se z 

go. Modest pogovarjali.  

S: Kaj je pa v druţini drugače in se je 

spremenilo skozi TG? 

Prej sem veliko kričala, sem bila zelo 

glasna. Nisem se mogla ustaviti, sem 

kar iz koţe skočila, ko je bilo nekaj. 

In to je vmes postalo bolje. Zmorem 

kar pogosto v miru govoriti. Ja, 

seveda ne vedno, ampak sem to 

kričanje ţe kar dobro stran vzela. In 

včasih sem še kaj tepla zraven. To 

 

 

Je odprta, zato je 

bilo ţe od začetka 

odprto pogovarjala 

Ustrašila se je 

edino, ker je G. 

moški, da se ne bo 

ujela z njim. Sedaj 

in ţe hitro mu je 

začela zaupati. 

Iskat gre nasvete k 

njemu tudi zaradi 

ostalih otrok. 

 

 

Prej veliko kričala  

Sedaj bolje: sedaj 

velikokrat v miru 

govori. 

Ne vedno, ampak se 

je izboljšalo s 

 

 

Odnos st.-vzg. 

 

 

zaupanje vzg.-

st. 

Pomoč TG 

 

 

 

Mamini 

problemi 

 

 

Odnos st.-vzg. 

 

 

 

Odnos st.- vzg. 

 

Pomoč TG 

 

 

Druţinska 

problematika 
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tudi ne počnem več. In to skozi TG. 

Ta stres je stran. Ker vem da dobim 

pomoč, lahko grem tja in vprašam. 

Ker pokličem takoj, ko je nekaj. Kot 

odnosna oseba. Ne samo za S. tudi 

zame 

Ker jaz to rabim, ne ţelim kaj skrivati, 

da vedo kako je. Da lahko kaj 

spremenim. Sem ţe veliko stvari 

doţivela. Ko sem se ločila. Ja zame je 

to odnosna oseba.  

S: tudi za Kevina in Svenjo. 

Svenja manj, ampak Kevin govori o 

G. čeprav ne ţeli v TG. Hoče biti 

doma. Ampak ker delam, mora iti ali 

k oskrbi za domače naloge v šoli, in 

ne gre. 

Tudi  pri Saschi je oskrba za domače 

naloge tako pomembna. Ker vem 

takoj. Če to ne bi bilo tako, bi bil on 

tu,  nekaj bi pojedel in bi ţe šel. In pri 

TG vem da ima neko linijo neko pot, 

kamor mora. In to se je naučil.  

Ali tudi športne aktivnosti mu dobro 

denejo v TG. Ok. Odkar je malo 

starejši ne več toliko, ampak ko je bil 

mlajši. Tudi veseli se vedno. Kar sesa.  

Npr. kar tudi starši ne moremo 

omogočiti. Npr. smučanje. Dopust, 

plavanje. Ne bi mogla jaz financirati. 

Me boli, ko moram to reči. ampak ko 

se spomnim, kako je bilo, je tako 

velika razlika kot pred 6 leti. Ko sem 

bila doma.  

Z veliko terapije, TG in volje, je 

postalo bolje. Ker sem vedno rekla, ne 

grem naravnost, ampak to z majhnimi 

koraki. Če imam cilj. Ko sem delala 

izobrazbo je bilo teţko, ampak smo 

prestali tudi s pomočjo TG. 

pomočjo TG 

Stresa ni več, saj 

ve, da bo v TG 

dobila pomoč 

Tudi njej je G. 

odnosna oseba, ne 

samo S. 

 Pove vse, da 

lahko kaj 

spremeni. 

 

 

Tudi za Kevina 

je G. odnosna 

oseba 

 

Za S. je oskrba pri 

domačih nalogah 

zelo pomembna, 

ker jih sicer ne bi 

delal.  

TG mu daje neko 

linijo, pot in se je 

tega nauči 

Športne aktivnosti v 

TG mu dobro 

denejo, predvsem 

ko je bil še mlajši. 

Ona ne bi mogla 

financirati, kar ima 

S. zelo rad: 

smučanje, 

plavanje… Ampak 

je postalo veliko 

bolje, s pomočjo 

TG, terapije, in 

močno voljo. 

 

V času ko je delala 

izobrazbo, je 

pomagala TG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

odnos drugih 

otrok –vzg. 

 

 

Pomoč TG 

 

 

 

 

 

 

Druţinska 

finančna 

situacija 

 

 

Pomoč TG 

Odnos st.-vzg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč TG 

 

 

 

Druţinska 

problematika 

 

 

 

Pomoč TG 
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Tabela 7: Primer kodiranja intervjuja "Georg" 

Intervju  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije  

S: katere intervencije uporabljaš pri 

delu s starši? 

Najprej moramo reči, da pri samem 

delu s starši, bi si ţelel več. Ampak 

seveda prihajajo ravno od tam otroci, 

kjer starši v nekih pogledih ne 

dohajajo, ne morejo. Ţelel bi si, da bi 

starši več vlekli zraven, več 

sodelovali. Da bi se več v starševsko 

vlogo dali. In to pogrešam. Ampak to 

tako kaţe, zakaj je tako.  Zdi se mi 

škoda, ker lahko človek tako veliko 

naredi in bi lahko, ampak ne pride 

zraven. In to je problem. To me malo 

jezi.  

Velikokrat si drugače predstavljam. 

Grem tja, razlagam, kaj počnemo in 

rečejo, ja, super, dajmo tako narediti. 

To se zgodi zelo redko, da bi na ta 

način skupaj delali. 

Večina jih ne zmore. Ampak to 

pokaţe, da je ravno to točka. In 

intervencije so od majhnih kontaktov 

tu v TG. Ko se človek vidi in sreča, 

ko se majhni problemi pokaţejo in 

potem se pokličemo. Relativno hitro 

pokličemo. Recimo v Hortu, kjer 

imajo 30 otrok, ne delajo tako. Niti ne 

sledijo toliko. Tu pa gre res hitro. 

Npr. Michelu ne gre dobro. Kaj je 

narobe? Esra je tako razburjen. Je bilo 

kaj doma? Relativno hitro. In to je 

najpomembneje pri teh stikih, da imaš 

stik.  

S strani pogovorov s starši, spet 

pridemo do tega, da bi si ţelel, da bi 

starši sami več hoteli. Da pridejo sem 

in rečejo, tu imam probleme, gospod 

Wittmann, mi lahko pomagate.ne vem 

kako tu naprej… zakaj je to tako 

teţko? Vedno imam občutek, da to 

starše ne zanima ali zelo malo ali da 

 

 

G. bi si pri delu s 

starši ţelel več. 

 

Da bi starši več 

sodelovali, in 

prevzemalo svojo 

starševsko vlogo. 

Ţal mu je videti, kaj 

vse bi se dalo 

narediti, pa ne gre. 

To ga jezi. 

 

Redko se zgodi, da 

bi on nekaj 

predlagal in bi 

starši to sprejeli in 

naredili. 

Starši ne zmorejo. 

S starši vzdrţuejo 

majhne 

vsakodnevne 

kontakte – tel. 

Klice, srečanje na 

ulici.  

V primerjavi s 

Hortom se zelo 

hitro pokliče starše. 

 

 

 

Ţelel bi si, da bi 

starši tudi sami 

prišli in povedali, 

kje imajo problem. 

 

Ima občutek, da 

staršev ne zanima 

 

 

Problem TG 

 

 

Vzg. Ţelje 

 

Vzg. 

Nezadovoljstvo 

 

Oblike dela s 

starši 

 

Problemi 

staršev 

 

 

 

Kontakti s 

starši  

 

 

 

Ţelje glede 

staršev 

 

 

Starševski 

 

 

TG/Druţinska 

problematika 

 

 

Pričakovanja 

 

Zadovoljstvo 

 

Oblike dela s 

starši 

 

 

Druţinska 

problematika 

 

 

Oblike dela s 

starši 

 

 

 

Pričakovanja 

 

 

 

Druţinska 
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so tako otopeli. Vzemimo za primer 

gospoda Kiesa. Mislim… on sliši 

samo: problemi, problemi, problemi. 

On ne vidi več prav. In to se mi zdi 

škoda, da s strani staršev tako malo 

pride.  

To je kar visoko pričakovanje z moje 

strani, ki ga moram vedno 

zmanjševati. In glede pogovorov s 

starši. Npr. pri gospe Klingenstein 

pomaga in ji je to kot podpora, Esrina 

mama je vesela in hvaleţna. Ne vem 

nikoli koliko uresničijo stvari, ki smo 

se jih dogovorili. In tukaj si 

postavljam velik vprašaj. 

in da so otopeli. 

 

 

 

 

Zaveda se,da ima 

visoka 

pričakovanja, ki jih 

mora vedno 

zmanjševati. 

Nikoli ne ve, koliko 

starši realizirajo, 

tudi ko se nekaj 

dogovorijo. 

problemi 

 

 

 

 

Pričakovanja 

do staršev 

problematika 

 

 

 

 

Pričakovanja 

 

 

Tabela 8: Primer kodiranja intervjuja "Ragnina mama" 

Intervju  Kode 1. reda Kode 2. reda Kategorije  

S: kaj konkretno pomeni TG za vas? 

TG pomeni zame eno pomoč pri 

vzgoji. Ker nisem vedno tu. In če me 

ni doma, telefonira s prijateljicami, in 

potem sem v naslednjih dneh 

zaskrbljena zakaj še spi. In je tako 

veliko časa sama. V TG ima ţe pomoč 

in je dobro, da je z vzgojitelji. In da 

Ragna šolske stvari urejeno dela. 

Domače naloge, da dela, to se mi zdi 

tudi dobro. 

S: kako pa vidite, kaj za Ragno 

pomeni TG? 

Zanjo. Na začetku je mislila, da bi 

odnehala. In nato smo ji jasno 

razloţili in sedaj gre, ker ve, da se 

mora učiti in da ima pri domačih 

nalogah potem pomoč. Dobro, danes 

je slabe volje, ker je tam en fant, ki jo 

kdaj tepe, ne vem, kako se ţe imenuje 

in danes jo je spet udaril. In danes je 

rekla Klausu (partnerju): lahko prosim 

tja greš?  

S: Kako se vam zdi vaš odnos z 

vzgojitelji. Verjetno imate največkrat 

 

TG pomeni zanjo 

pomoč pri vzgoji. 

Če nje ni doma in 

če R. ni v TG, 

potem telefonira in 

mama je 

zaskrbljena, kaj 

počne. Tudi zaradi 

oskrbe pri domačih 

nalogah je TG 

dobra. 

 

 

R. so razloţili, 

zakaj je dobro 

zanjo, da hodi v 

TG, ker je na 

začetku ţelela 

odnehati. Sedaj 

hodi. 

 

 

 

 

 

Pomoč TG 

  

Oblike dela s 

starši 

 

 

 

 

Cilji TG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč TG 

 

Oblike dela s 

starši 

 

 

 

 

Pomoč TG 
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s K. stike, ampak tudi z G. kako se 

vam zdi odnos? 

S K… oba ne pašeta ravno dobro 

skupaj. Smeh… ker, se mi zdi. K. ima 

toliko veliko v glavi, da se mi zdi 

površna, ker ima toliko stvari v glavi. 

Ima probleme s časom.zanjo opazim, 

da je površna. Včasih mi zveni kot 

neresnično, neiskreno. Včasih, ne 

vedno ampak včasih. Pri G. on se mi 

zdi res super. On reče: cak, cak cak in 

naredi stvari. Opazim, da stvari 

naredi. Pri K. pa ne vem, mogoče je 

ona tako, da ima takšen način, 

ampak… torej… včasih ţe mislim, da 

kar ona reče pri kakšnih stvareh 

Ragni, da to ne sme človek reči 

otrokom. To se mi je ţe zgodilo. O G. 

nisem nikoli nič slabega slišala. Ragna 

se zelo dobro razume z G.  

K je vedno znova tako: ooo, Ragna, 

oo, Ragna. 

 

 

 

K. se ji zdi površna 

pri svojem delu.  

Zdi se ji, da K. 

zmanjkuje časa in 

da ni iskrena. 

G. ji je všeč. O 

njem tudi še ni 

slišala nič slabega. 

 

 

Zdi se ji, da enih 

stvari, ki jih je K. 

rekla, ne bi smela 

reči. 

Ni vedno tako pri 

K. 

 

 

Videnje 

vzgojiteljice s 

strani mame 

 

Zadovoljnost 

mame 

 

 

Nestrinjanje z 

vzg. 

 

 

 

Odnos st.-vzg.  

Pričakovanja 

 

Zadovoljstvo 

 

 

 

Pričakovanja 

 

 

 


