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True love
What is fair and what is not
How many times have you asked yourself
What is right? What is wrong?
You are not alone!
That I'm sure you already know
Many others like you
Have asked the same question before.
Life is not easy
But it's got its rules
Learn to play fair
Whether you win or lose
Don't ever give up
Your search for the truth
»Together...hands on...«
Some dreams do come true!
I've heard how loudly your rage can shout
And how quitely your pain can cry
But seen real friendship in your eyes
And felt the warmth of your young hearts
Fury and frustration may run through your veins
But so does the sweetest honey
When you give but don't take.
Invisible tears roll down your cheeks
And thought you're always smiling
I know the cut's deep
The better the reason to admire you
To want to always be there for you
The better the reason to support you
To hug you, to kiss you, to love you!
No matter your looks
Where you live, where you're from
No matter your language
Who your friends are, what you've done
All that matters is that you're here
Right this moment with us all
Keep changing the world
And never lose your faith
in true love.
(Giselle Alvarez – udeleženka mednarodne mladinske izmenjave 2012)
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POVZETEK
Vpliv igre na razvoj otrok s travmatičnimi izkušnjami
V magistrski nalogi smo predstavili vpliv igre na razvoj otrok s travmatičnimi izkušnjami.
Osredotočili smo se predvsem na to, kako igra vpliva na otroke, ki so se znašli v težkih
življenjskih situacijah, in katere vrste igre so zanje najprimernejše.
V prvem, teoretičnem delu, smo opredelili igro. Opisali smo, kako igra v splošnem vpliva na
razvoj otrok, nadalje pa še podrobneje opisali vpliv posameznih vrst igre. Za tem smo orisali
možne travmatične izkušnje, predstavili njhov vpliv na otroke in različne načine spopadanja s
takšnimi izkušnjami. Zanimalo nas je še, kakšne vrste pomoči ponujajo strokovnjaki. V tem
delu smo na kratko opisali tudi gestalt terapijo, terapijo s pomočjo glasbe in umetnosti, ter
terapijo z živalmi. Opisali smo doživljajsko pedagogiko in opredelili koncept dela
"playwork". Ta izraz smo v slovenščino prevedli kot "dejavna igra". Več pozornosti smo
namenili igralni terapiji ter igri kot načinu pomoči otrokom s travmatičnimi izkušnjami.
Navedli smo, kako so igralno terapijo skozi zgodovino opredelili različni teoretiki, za tem pa
značilnosti igralne terapije podrobno opisali. Natančno smo opredelili in razjasnili tiste igre,
ki so najbolj učinkovite pri spopadanju s travmatičnimi izkušnjami. Prikazali smo tudi, katere
elemente igralne terapije lahko uporabljajo različni strokovni delavci, ki niso igralni terapevti,
a delajo s travmatiziranimi otroki.
V drugem, empiričnem, delu smo izhajali iz osnovne predpostavke, da igra izredno pozitivno
vpliva na otroke s travmatičnimi izkušnjami in otroke, ki prihajajo iz kulturno manj
spodbudnih okolij. Pomaga jim pri predelavi travmatičnih dogodkov in s tem omogoča bolj
kakovostno nadaljnje življenje. Pokazali smo tudi, kako lahko k temu pripomorejo strokovni
delavci. Izpostavili smo tiste vrste igre, ki pri otrocih pustijo največje spremembe.
Intervjuvanci, s katerimi smo izvedli raziskavo, so izpostavili predvsem funkcijsko,
konstrukcijsko, prosto, samostojno igro in igro v skupinah. Osredotočili smo se tudi na druge
pomembne dejavnike, ki močno pripomorejo k zdravljenju otrok s težkimi življenjskimi
situacijami. Intervjuvanci pri tem poudarjajo pomembnost spodbudnega in varnega okolja,
ustvarjanja zaupanja, možnosti izražanja čustev in zagotavljanja osebnega prostora. Nekateri
so pripisali velik pomen glasbi in umetnosti. Izpostavili smo, kako je njihovo delo vplivalo na
otroke, in omenili posamezne pozitivne zgodbe. Ugotovili smo, da imajo intervjuvanci zelo
podobne pristope, predvsem vsi izhajajo iz otroka in verjamejo v neusmerjeno igro, torej igro,
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ki jo vodi in ustvarja otrok sam. Verjamejo v terapevtski učinek skupinske igre in na tem tudi
temelji njihovo delo. Njihova mnenja in izkušnje smo povezali s teoretičnimi prispevki
različnih strokovnjakov.
Ugotovili smo, da sta za otroke, ki so doživeli travmatične dogodke, ključni pomoč in igra.
Pomembno je otrokom omogočati prosto, neusmerjeno igro, pri kateri lahko izraža svoja
čustva, in igro, kjer lahko znova in znova preigrava težke dogodke na njemu razumljiv način.
Izredno pomembna pa je okolica, v kateri se nahaja otrok. V spodbudnem, varnem okolju s
pozitivnimi odnosi bodo otroci lažje preživeli težke situacije. Prav tako smo ugotovili, da bi
lahko veliko elementov, ki so značilni za igralno terapijo, uporabljali strokovnjaki, ki delajo z
otroki, še na mnogih drugih področjih.

Ključne besede: vrste igre, travmatične izkušnje, igralna terapija, predelava travmatičnih
dogodkov, nevladne organizacije.
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ABSTRACT
Influence of play on children with traumatic experiences
The master's thesis presented the influence of play on children's development. The study
focused on those children, who experienced different traumatic events. It was shown how play
helps them and which play based approaches are the most appropriate for the traumatized
children.
In the theoretical part the definition of play was presented and different play types were
described. It was also explained how various play types influence children's development. In
addition, a variety of possible traumatic experiences were mentioned, and different ways of
coping with them were presented. Different kinds of healing approaches that are currently
offered by experts were discussed. Gestalt therapy was briefly outlined as well as art therapy,
music therapy and pet therapy. Experimental pedagogy and playwork were also explained.
The main topic of this research was play therapy and how play helps children with traumatic
experiences. First, the historical development of play therapy was overviewed followed by the
description of its main charcteristics. Specific play types that are most appropriate and can be
most helpful for dealing with children's traumatic experiences were identified. Lastly, it was
shown which elements of play therapy can be used by experts, who work with traumatized
children but are not play therapists.
The empirical part is based on the fundamental assumption implying that play has a lot of
positive effects on both children with traumatic experiences and children who come from
deprived backgrounds. Moreover, play helps children to cope with and to recover from tough
experiences and consequently live normal and comparably more quality life. As part of our
empirical framework, it was described how youth workers can help children recover. The
most important play therapy types and play types which are most appropriate for helping the
affected children were highlighted. Interviews with different youth workers were conducted.
They emphasized the importance of functional, construction, free flow, individual and social
play. The research also focused on other important factors that can significantly contribute to
the affected children's healing process. As pointed out by the interviewees, this includes warm
and encouraging environment, helping children to build trust in relationships, giving them the
possibility to express emotions and ensuring they have adequate personal space. Some of the
youth workers also mentioned the importance of art and music. In the thesis, their actual work
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practices were presented, along with some positive stories describing how they helped
children with traumatic experiences that were part of their programs in the past. It was
observed that the interviewees have similar approaches. They all stem from children and they
especially believe in non-directive play that means that a child leads and creates his own play.
They also believe in the therapeutic impact of social play. Their statements, experiences and
knowledge were compared to theoretical contribution from various field experts.
Help and play are the most important for children who suffered different traumatic
experiences. It is indispensable to give children the opportunity to guide and create their own
play, i.e. the play where they can freely express their feelings and where they can leave
behind their tough life experiences. It is essential to let them do it their own way, the way they
can understand it. Encouraging and safe environment as well as positive relationships are
required for helping children to deal with difficult situations. A lot of elements, that are
typical for play therapy, can be as well used in any other approach aimed to help children in
need.

Key words: play types, traumatic experiences, play therapy, processing traumatic
experiences, non-governmental organizations.
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UVOD IN PREDSTAVITEV PROBLEMA

Težko je verjeti, da lahko en sam dogodek zamaje naše življenje, spremeni naš pogled na svet,
ga celo obrne na glavo. Pa vendar. Maja 2014 smo se preko Društva Center za pomoč mladim
udeležili seminarja v Albaniji. Bolj ali manj vse, kar smo vedeli o njej pred našim odhodom,
je bilo, da je to revna država. Ob prihodu v glavno mesto smo bili nemudoma priča
problematiki, s katero se sooča Albanija in katero skuša omiliti organizacija Arsis Tirana. Na
cesti je bilo povsod ogromno otrok. Hodili so od ljudi do ljudi, od vozila do vozila, trkali in
prosili za denar, ali pa prodajali ničvredne malenkosti. Bili so raztrgani, umazani, pozabljeni,
zapuščeni. Videli smo bolečino v očeh našega voznika ob pogledu na njih. Kasneje smo
izvedeli, da je tudi on eden izmed mladinskih delavcev v organizaciji Arsis.
Na začetku seminarja so nam predstavili socialno in demografsko sliko države, pogovarjali
smo se predvsem o specifični problematiki in sicer o otrocih, ki so prepuščeni življenju na
ulici. Dotlej nam je bil to popolnoma nepoznan problem. Nekje v sredini enotedenskega
seminarja so organizatorji priredili igralni dan z otroki. Tako smo dobili podroben vpogled v
njihovo delo. Ko smo se začeli igrati, smo nekateri mladinski delavci potrebovali nekaj časa,
da smo se prilagodili na okolje in otroke. Morali smo se sprostiti, pozabiti na nečistost, vonj
in drugačnost otrok. Imeli smo že predhodne izkušnje z delom z otroki in zavedali smo se
svoje nesproščenosti in strahov, zato se nam je kljub začetnemu nelagodju le uspelo sprostiti,
prepustiti in otrokom zaupati. Predvsem pa smo zaupali vase. Tam smo bili za njih. Vonj in
nečistost otrok nas nista več motila, saj smo se zavedali, da ta osnovna življenjska potreba, ki
je nam samoumevno zagotovljena, njim žal ni. Otroke smo sprejeli, oni pa nas. Bili so
nalezljivo energični, nasmejani, navihani in kmalu smo taki postali tudi sami. Opazili smo,
kako malo pozornosti so ti otroci potrebovali, da so bili srečni. V nas pa so njihov smeh,
preprostost, iskrivost in hvaležnost pustili velik pečat. Prav to je spodbudilo raziskavo, ki smo
jo izvedli v namen pisanja magistrske naloge.
Igra je dejavnost, ki v življenju vsakega posameznika igra pomembno vlogo. Najpomembnejši
pomen pa ima igra v najzgodnejšem otroštvu. Imela je prvinski pomen pri razvoju otrok v
zgodovini in tako je ostalo vse do danes. Žal pa jo ima sodobna družba vedno bolj za
samoumevno, v igro otrok vse pogosteje posegajo odrasli, ki pri njej postavljajo svoja pravila
in jo usmerjajo. Vse manj pustijo otrokom, da jo razvijajo in odkrivajo sami, da se z njeno
pomočjo učijo, doživljajo, spreminjajo in rastejo. Otroci imajo na voljo več igrač kot nekoč,
ki pa imajo praviloma usmerjeno in omejeno funkcionalnost ali pa imajo na voljo elektronske
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naprave. Bruce (1996 v Fekonja 2005, str. 100-101) trdi prav to. Vedno več je na voljo visoko
strukturiranih igrač, ki so oblikovane tako, da jih otroci uporabljajo na zelo specifičen in
vnaprej določen način. Prav to pogosto omejuje otrokovo igralno aktivnost. Pomen igre se
tako izgublja. Izgublja pa se tudi zaradi skrajnosti staršev, ki od svojih otrok pričakujejo in
zahtevajo (pre)več. Želijo, da se otroci pri vsaki igri naučijo nekaj specifičnega, namesto da bi
jim pustili, da se zgolj prosto igrajo, uživajo in posledično sami razvijajo svoje sposobnosti.
Druga skrajnost sodobnih staršev je, da otrokom nudijo raznorazne organizirane aktivnosti,
elektronske naprave in s tem pridobijo dragocen prosti čas v prenatrpanem urniku
kapitalistične družbe, vendar na račun otrok. Igra je nepogrešljiv del otrokovega življenja in
odraščanja. Slednji bo zato ne glede na okoliščine, v katerih živi, iskal čas in prostor, kjer se
bo lahko prosto, svobodno izražal – v igri.
V teoretičnem delu smo na kratko predstavili otroško igro ter v nadaljevanju opisali posledice
travmatičnih izkušenj in soočanje z njimi. Sledi osrednji del naloge, v katerem smo najprej
podrobneje opisali intervjuvance ter intervjuvanke (v nadaljevanju intervjuvanci) in
organizacije, v katerih ti delajo. Nato smo opisali družbeno in socialno ozadje otrok, s
katerimi delajo intervjuvanci. Orisali smo tudi njihovo delo v teh organizacijah.
Namen raziskovalnega dela je bil, da predstavimo igro v vsej širini. O igri, njenih pozitivnih
učinkih in nujnosti je bilo povedano že veliko. Mnogi različni avtorji (Brown, Cattanach,
Doyle, Eugster, Getz, Hughes, Hyder, Kotter ...), katere smo omenjali v nadaljevanju naloge,
pa so dokazali, da ima igra sama po sebi močne terapevtske učinke. Glavni cilj ter namen
magistrske naloge je, da predstavimo, kako igra vpliva na otroke s travmatičnimi izkušnjami
in na otroke, ki prihajajo iz kulturno manj spodbudnih okolij. Mednje štejemo otroke, ki so
doživeli različne vrste nasilja ali zlorab, otroke, ki so doživeli izgubo družine, ali pa so
odraščali v družini, kjer so bili starši odvisniki. V ti dve skupini štejemo tudi otroke iz vojnih
območij, vključujoč otroke begunce ter otroke brez zagotovljenih osnovnih življenjskih
potreb, npr. brezdomce. Otroci, s katerimi delajo intervjuvanci, ki so sodelovali v raziskavi,
prihajajo pretežno ravno iz takega okolja. Večina teh otrok nima močne podporne mreže, kar
pomeni, da so brez staršev ali pa ti zanje nimajo dovolj časa, saj se spopadajo z revščino in
bijejo vsakodnevni boj za preživetje. Pokazali smo, da ima igra močan pozitivni učinek na
otroke s travmatičnimi izkušnjami, na njihov razvoj, na uspešnost in hitrost predelave
travmatičnega dogodka. Pokazali smo tudi, da je za hitrejšo predelavo dogodka pomembna
prosta igra, t.j. igra, v kateri se lahko otroci svobodno izražajo in sodelujejo, kadar želijo,
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kakor želijo in kolikor časa želijo, v katero odrasli ne posegajo pretirano, vendar pri njej
otrokom nudijo različne možnosti, podporo in pomoč, kadar jo potrebujejo. Trdimo, da bi
morala biti igra, predvsem prosta, na voljo vsem otrokom, še posebej pa tistim, ki prihajajo iz
manj spodbudnih okolij. V ta namen bomo v nadaljevanju uporabljali izraz igra kot način
pomoči otrokom s travmatičnimi izkušnjami.
Skozi zgodovino so številni strokovnjaki, na primer Anna Freud, Margaret Lowenfeld,
Melanie Klein, Maria Montessori ter še mnogi drugi dokazali, da igra zelo pozitivno vpliva na
ranjene otroke. To so bile začetnice otroške psihoterapije, ki so prve pojasnile uporabo igre v
igralni terapiji (History of Play 2013). Prav igralno terapijo smo v magistrski nalogi tudi
podrobneje raziskali. Po preiskani literaturi in opravljeni raziskavi z intervjuvanci menimo, da
ima tovrstna terapija določene značilnosti, zaradi katerih ni primeren način pomoči za
vsakogar. Igralna terapija je specifičen način pomoči travmatiziranim otrokom. Problem
igralne terapije vidimo v tem, da ima visok prag dostopnosti. To pomeni, da ni dostopna
vsakomur, saj je organizirana, večinoma plačljiva in poteka ob točno določenem času.
Ponavadi poteka v prostoru, ki je namenjen in opremljen za terapijo in jo vodi za to
usposobljen igralni terapevt. Igralna terapija je večinoma namenjena otrokom, ki so bili
deležni zdravniškega pregleda in so strokovnjaki potrdili, da so otroci doživeli določeno
travmo.
Otroci, s katerimi delajo intervjuvanci, ki so sodelovali pri raziskavi, niso dobili nikakršne
strokovne pomoči, ki bi potrdila oziroma zavrnila obstoječe travme v njih. Poleg tega so
njihova največja podporna mreža organizacije, ki jim nudijo različne vrste aktivnosti in
pomoči. Za igralno terapijo pa je prav podporna mreža ključna, naj bodo to starši, sorodniki
ali šola. Tovrstnih podpornih mrež otroci, s katerimi delajo intervjuvanci, nimajo. V
magistrskem delu smo tako elemente igralne terapije povezali z uporabo igre kot načinom
pomoči za otroke s travmatičnimi izkušnjami. Mnogo značilnosti, ki veljajo za igralno
terapijo, lahko uporabljajo tudi drugi strokovnjaki, ki delajo z otroki, ki so doživeli različne
težke dogodke, kar bomo v nadaljevanju tudi pokazali.
Tako smo raziskali in podrobneje opisali, v katerih primerih se terapevtski učinki igre
pojavljajo in slednje povezali s pristopi, načini in metodami dela, ki jih uporabljajo
intervjuvanci. Povzeli smo, kakšne pripomočke ter katere igre uporabljajo pri delu oz. igranju
z otroki. V nadaljevanju smo raziskovali in nato opisali, kakšni so po mnenju intervjuvancev
najbolj primerni in učinkoviti načini igre za delo z otroki s travmatičnimi izkušnjami ter
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njihova mnenja in izkušnje povezali s teoretičnimi članki posameznih raziskovalcev.
Raziskovali smo stališča intervjuvancev o tem, na kakšen način določena igra vpliva na
otrokov razvoj. Več so povedali tudi o dejavnikih, ki so za predelavo travmatičnih izkušenj še
pomembni, ter ovrednotili, kdaj ima igra negativne učinke. Zanimale so nas tudi praktične
izkušnje strokovnih delavcev in zgodbe njihovih varovancev – otrok, s katerimi delajo.
Slednje smo vključili med analizo intervjujev. Izvedeli smo še, kako je delo strokovnih
delavcev kratkoročno in dolgoročno vplivalo na otroke.
Na podlagi izkušenj strokovnih delavcev in podprto s strokovno literaturo smo skušali
dokazati, da je igra prvinskega pomena pri delu pedagoških delavcev z otroki s travmatičnimi
izkušnjami in otroki, ki prihajajo iz kulturno manj spodbudnih okolij. Igra jim pomaga pri
spopadanju s težkimi življenjskimi situacijami in jim omogoča, da le te sprejmejo in živijo
bolj kvalitetno življenje.
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2

TEORETIČNI DEL

2.1 Otroška igra
2.1.1 Opredelitev
Igro je izredno težko objektivno opredeliti in raziskovati. Obstajajo številne teorije o njenem
namenu in njenih oblikah (Hyder 2005, str. 14). Najprej na kratko opišimo igro, njene začetke
in najpomembnejše avtorje, ki so opozarjali na pomembnost vključevanja igre v otrokov
razvoj.
O pomenu igre so govorili že stari Grki (Brown 2003, str. 1). Heraklit naj bi že takrat govoril
o igri, ki naj bi bila bolj krepostna od vladanja. Platon in Aristotel sta nasprotno trdila, da bi se
igra morala popolnoma ločiti od resnih življenjskih stvari, slednje naj bi bile namreč
pomembnejše od igre. V svojih začetkih je o igri govorila tudi Cerkev (prav tam, str. 2). Trdili
so, da ni bil Bog tisti, ki je posamezniku dal sposobnost in možnost igre, temveč hudič. Tak
pogled na igro se je ohranil še dolgo.
Nato so se v 19. stoletju pojavile nove teorije. Z industrijsko revolucijo in dvigom
razsvetljenstva so začeli bolj poudarjati racionalnost (Hyder 2005, str. 39). Igre in »neresnosti« niso podpirali. Sprejemljiva je bila le med najbogatejšimi. Schiller je v tistem času
igro razumel kot rezultat spopadanja z odvečno energijo (1845 v Hyder 2005, str. 15). Podal
je tezo, da se otroci igrajo zato, ker jim ni potrebno delati za preživetje kot odraslim in da
imajo prav zaradi tega odvečno energijo. Vendar je kljub temu trdil, da se igro in resnost
lahko združi (Brown 2003, str. 2). Herbert Spencer (v Hyder 2005, str. 15) pa je leta 1878
iskal povezavo med otroško igro in igro živali. Tudi on je prišel do ugotovitve, da je igra
posledica odvečne energije, ki se nabira v živem bitju, bodisi v otroku bodisi v živali. S tem je
pojasnil povezavo med igro in umetnostjo – igra naj bi bila vrsta umetnosti, ki je ravno tako
posledica odvečne energije. Pogoj za slednjo je, da so otroku zagotovljene osnovne
življenjske potrebe. Izpostavil je (1873 v prav tam, str. 38), da je posameznik nagonsko
nagnjen k igri in da v njej obstaja težnja po posnemanju. To naj bi bilo izredno pozitivno, saj
naj bi otrok posnemal dejavnosti odraslih, ki jih bo sam počel v prihodnosti in takrat imel v
njih aktivnejšo vlogo. Tudi Gross (1901 v prav tam, str. 16) je videl igro kot pripravo na
odraslo življenje, kjer se otroci pretvarjajo in igrajo vlogo odraslih. Tako so počasi začeli igro
obravnavati kot nekaj izobraževalnega.
Gross (1901 v prav tam, str. 38 - 39) je definiral igro kot nagon, instinkt, ki je sama po sebi
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del človeka in njegove osebnosti, vedênja. Poudaril je, da je otrokom v otroštvu potrebno
zagotoviti čas za igro, saj naj bi dolgo otroštvo posameznika pripravilo na odraslost. Poleg
tega je igro povezal z razvojem inteligence pri otroku. Avtorica Hyder (2005, str. 16) omeni
teoretika Halla (1908), ki je trdil, da se v igri kažejo faze človekovega evolucijskega razvoja.
Za primer je podal plezanje in skakanje otrok, ki naj bi bila živalska faza.
Piaget (1962 v prav tam) je bil prvi avtor, ki je izpostavil, da ima igra močan vpliv na
kognitivni razvoj otrok, poleg vpliva na čustveni in socialni razvoj. Psihološki vidik igre kot
elementa, ki vpliva na kognitivni razvoj otrok, sta podpirala tudi Vigotski in Bruner (Brown
in Patte 2013, str. 13). Teorije Vigotskega (1978 v Hyder 2005) kot ključno značilnost igre
izpostavljajo miselno plat simbolne igre. Slednji zagovarja, da je igra ključna v otroštvu, saj
podpira vse vidike otrokovega razvoja. Zmožnost miselno prikazati neko izkušnjo vodi do
zmožnosti abstraktnega mišljenja, česar se po mnenju Vigotskega otroci naučijo med igro.
Hyder (2005, str. 16) omeni tudi Mario Montessori, ki je izpostavila, da igra otroke uči o
realnosti, resničnosti. Izredno pomemben je tudi behaviorističen pristop Skinnerja, ki je igro
videl kot način reševanja vedenjskih težav. Bateson je leta 1972 (v prav tam) dejal, da igra
močno pripomore k pridobivanju komunikacijskih sposobnosti, kadar se otroci igrajo v
skupini. Bruner (1972 v Hyder 2005, str. 39) je trdil, da je igra način za zmanjševanje
posledic določenih dejanj, čeravno se otrok ob teh dejanjih uči in pridobiva izkušnje,
posledično pa se bo v prihodnosti zaradi teh izkušenj znašel v manjšem številu tveganih
situacij. Poleg tega je trdil, da igra zagotavlja odlično priložnost za preizkušanje vedênj, ki jih
drugače ni primerno izražati.
Pellegrini in Saracho (1991 v Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 2) sta igro opredelila
takole:


Igra ni vodena z zunanjimi (socialnimi) zahtevami, ampak je notranje motivirana z
dejavnostjo samo.



V igri se otroci bolj ukvarjajo z dejavnostjo samo kot pa s cilji in te cilje si ponavadi
definirajo sami. Vedênje tistih, ki so udeleženi v igri, je spontano.



Otroci se igrajo z znanimi predmeti ali raziskujejo sebi neznane predmete. S pomočjo
svojih predstav in z lastnim nadziranjem dejavnosti dopolnjujejo igro in igranje.



Igralne dejavnosti so lahko domišljijske, nerealne.



Igra ni pod vplivom zunanjih pravil in je prav tako svobodna. Pravila, ki obstajajo,
otroci v igri sproti spreminjajo in prilagajajo.
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Igra vedno zahteva aktivno udeležbo.

Zelo podobno igro opredeljuje tudi Fromberg (1987 prav tam, str. 2). Trdil je, da je igra:


simbolna. To pomeni, da gre za reprezentacijo realnosti s »kot če« in »kaj če«.



Pomenska, saj poveže ali spravi v odnos doživetje in izkušnje.



Užitkarska, torej v veselje tudi takrat, ko so otroci zelo resno zaposleni s svojo
dejavnostjo.



Opredeljena s pravili, ki so izražena eksplicitno ali implicitno.



Doživljajska, saj se kaže skozi dejavnosti in cilje, katere otroci razvijejo sami.



Prostovoljna in notranje motivirana.

Slovenska avtorica Marjanovič Umek (2002, str. 11) pa igro opredeli takole: »Otroška igra je
brezmejna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, vsebino, čas, okolje oziroma
je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo, med
konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in tveganjem.«

2.1.2 Namen igre in njeni učinki na razvoj
Igra je pojem (Marjanovič 1981), ki ga ne moremo ločiti od otrok, je otroško življenje. Je
izrednega pomena za zdrav razvoj otrok in mladih, tako fizični, socialni in tudi kognitivni. Pri
igri gre za osnovno izkušnjo pri otrocih, z njeno pomočjo razumejo svet okoli sebi in
predvsem lastno vlogo v tem svetu. Vključuje raziskovanje in ustvarjalnost, kar otrokom
pomaga, da svoje razmišljanje prilagajajo, razvijajo jezikovne spretnosti, spretnosti za
reševanje problemov in se hkrati učijo. Vsi otroci in vsi mladi bi morali imeti priložnost
doživeti radosti igre in vse, kar igra vključuje – izzive, tveganja in doživljanje (Shackell idr.
2008).
Igra je tisto, kar počnejo otroci in mladi v svojem prostem času in zaradi svojih potreb in
razlogov (prav tam). Sami odločajo, kaj bodo storili, kako bodo nekaj storili ter s kom.
Vključuje različne oblike – od »delanja ničesar« do močne in silovite aktivnosti, dokazovanja,
globokega razmišljanja, preživljanja časa s samim seboj ali v družbi. Igra je lahko bodisi zelo
energična bodisi tiha in resna. Vključuje izzive, ovire, premagovanje težav, skoznjo pa otroci
raziskujejo svet in se učijo prevzemati odgovornost za svoje odločitve in početja.
Igra je svobodna (Marjanovič 1981), spontana dejavnost in poteka brez kakršnekoli zunanje
nujnosti. Poteka po notranji nujnosti, ima svojo logiko, ki je drugačna od logike zunanje
realnosti, kakor jo dojemajo odrasli. Logika igre se tako kaže ravno v tem, da je v njej
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realnost predelana – je v skladu z otrokovim doživljanjem. Otroci vidijo svet, v katerem
živijo, drugače kot odrasli. To pride najbolj do izraza v prosti igri. Zupančič v sklopu
dejavnostno teoretskega pristopa (1999 v Marjanovič Umek in Zupančič

2005, str. 2)

opredeljuje igro kot dejavnost, katero posameznik izvaja zaradi osebnega in lastnega
zadovoljstva in se ne ozira na njen končni izid. Prav tako tudi ni vezana na neposredno
zadovoljevanje potreb ali različnih zahtev, postavljenih iz okolja. Kadar se otroci igrajo sami
ali v družbi s sovrstniki (Marjanovič 1981), so v stiku s stvarnostjo, z neposrednim okoljem,
ki ga spoznavajo in odkrivajo.
Za vsako igro je značilno, da so otroci v njej čustveno udeleženi. Prav čustva so pobudnik za
razne igralne dejavnosti in so hkrati udeležena v vseh fazah otrokove motivacije (Marjanovič
1981). Igranje otrokom omogoča (Shackell idr. 2008), da razvijejo občutek za dobro počutje,
razvija njihove čustvene odzive in izboljšuje medsebojne odnose.
Zavedati se moramo, da se otroci igrajo zaradi mnogih razlogov, vendar se ne igrajo z
namenom, da bi v igri razvili svoje sposobnosti, a v njej dosežejo prav to. Tudi v članku
Making Sense: Playwork in Practice (1998) je izpostavljeno, da je igra izrednega pomena za
fizično, čustveno in duhovno rast, hkrati pa tudi za intelektualni razvoj in pridobitev socialnih
in vedenjskih spretnosti (Isaacs 1933 v Cattanach 2008, str. 39). Hyder (2005) trdi, da igra
močno vpliva na obliko in strukturo otroških možganov. Zlasti v predšolski dobi ima igra
nenadomestljivo vlogo za celoten razvoj otrokove osebnosti. Pozitivno vpliva že pri malčkih
predvsem na razvoj njihovih funkcij in pridobivanje novih izkušenj, saj so že v drugi polovici
prvega življenjskega leta otroci zelo dejavni (Marjanovič 1981). V smislu učnih dosežkov in
kognitivnega razvoja igra pomaga otrokom, da se navadijo na šolsko okolje, poveča njihovo
pripravljenost na šolo in vpliva na zmožnosti učenja (Brown in Patte 2013, str. 42).
Igra bi morala biti izkušnja skozi celotno otroštvo in tudi v središču življenja vsakega otroka,
saj otroci v igri neizmerno uživajo (Shackel idr. 2008). Igra je tako po vsebini kot po obliki
privlačna, otroke sprošča in pomirja, zato zelo spodbudno deluje na njihovo dejavnost
(Marjanovič 1981). Igra vodi do zadovoljstva, otroci in tudi odrasli pa imajo notranjo potrebo
po zadovoljstvu (Rennie 2003, str. 22). Tudi Sigmund Freud je raziskoval igro, predvsem v
okviru razlage uresničevanja načela zadovoljstva in pojava humorja (Marjanovič Umek in
Zupančič 2005, str. 23).
Poleg notranje potrebe po zadovoljstvu imajo otroci notranjo potrebo po raziskovanju in
spoznavanju novih stvari (Retuznik Bozovičar in Krajnc 2011, str. 120). Igra je način, kako
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otroci raziskujejo svet okoli sebe in razvijajo spretnosti ter praktične sposobnosti (Getz 2011).
Radovednost otrok je običajno usmerjena na okolje kot celoto in ne na nek določen predmet.
Otroci postavljajo vprašanja, vztrajajo pri odgovorih in želijo čim več stvari izvedeti in
spoznati. To kaže na njihov način razmišljanja, ki ga spremljajo čustvena napetost, čudenje in
sum (Retuznik Bozovičar in Krajnc 2011, str. 120). Poleg tega igra omogoča otrokom (Hyder
2005), da raziščejo navade svoje skupnosti in svojo vlogo v določeni skupini, pomaga jim
raziskovati svoja občutenja in čustva, spodbuja abstraktno mišljenje in pomaga razvijati
sposobnosti komuniciranja.
Otroci imajo tudi notranjo potrebno po varnosti in uveljavljanju. Prav tako izražajo potrebo po
zanesljivosti. To jim najlažje in najbolje omogočajo osebe, ki so jim blizu (Retuznik
Bozovičar in Krajnc 2011, str. 120). Potreba po varnosti obvladuje otrokovo duševnost skozi
vse predšolsko obdobje in je osnova njegovemu zadovoljivemu duševnemu počutju,
duševnemu ravnovesju in zdravju. Potreba po uveljavljanju pa izhaja iz otrokove težnje, da bi
postal odrasel in neodvisen ter da bi se čim prej enakovredno vključil v svet odraslih.
Otroci imajo tudi močno notranjo potrebo po gibanju, dejavnosti in delovanju (Retuznik
Bozovičar in Krajnc 2011, str. 120). Razvijajo se, ker se igrajo in se igrajo, ker se razvijajo.
Igra je najvišja stopnja njihove aktivnosti in popolnoma zaposli vso njihovo osebnost, saj
otroci porabijo največji del energije in časa prav za igro.
S pomočjo igre otroci razvijajo svoj jaz (Getz 2011). Prav želja po izražanju samega sebe je
ena izmed človekovih osnovnih potreb in enako velja za otroke. Njim najbližji način je igra. V
njej prihaja do lastnega potrjevanja in tudi do spoznavanja samega sebe v ožjem in širšem
družbenem okolju. Samopotrjevanje otrok je tisto, kar jih usmerja k novim dejavnostim, s
pomočjo katerih nato razvijajo gibalne in zaznavne sposobnosti, prav tako tudi mentalne
sposobnosti, delovne navade, moralne in estetske standarde, interese, čustveno doživljanje in
življenje. Poleg tega igra otrokom mnogokrat pomaga pri analiziranju določenih dogodkov in
iskanju pomena (Hyder 2005).
V igri imajo otroci aktivno vlogo (Marjanovič 1981), kot jo imajo v nedomišljijskem svetu
odrasli. S tem dosegajo samostojnost in sočasno na svoj način doživljajo življenja odraslih, saj
jim je v igri dovoljeno vse tisto, kar jim v realnem življenju ni. V njej izživijo svoje napetosti
in lahko zopet dosežejo pomirjenje. Igra torej na otroke deluje pomirjevalno in jih hkrati
sprošča. Otroci med igro iščejo nove ideje in sredstva za njihovo izpolnitev, na ta način
pridobivajo nove izkušnje. Po Freudovi teoriji igra predstavlja nadomestno izpolnjevanje v
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realnosti neuresničenih želja (Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 23). Gre za
nesprejemljive in prepovedane želje. To pomeni, da igra omogoča otrokom, da ublažijo
pritiske realnega življenja in jim hkrati omogoča izživeti dogodke, dejanja, ki veljajo za
tabuje, predvsem izražanje agresivnih potreb. Izpolnjevanje želja sledi načelu zadovoljstva, ki
zlasti v domišljijski igri prevlada nad načelom realnosti. Piaget (1962 v Marjanovič Umek in
Zupančič 2005, str. 25) v igri vidi možnost nadomestitve socializacijskega pritiska, zahtev, ki
jih fizično in socialno okolje postavljata otrokom. Njihove potrebe in čustva so v socialnem in
kulturnem okolju ves čas omejevana. Naučiti se morajo načinov obnašanja, ki so v okolju
sprejemljiva. V igri si tako lahko ustvarijo svet, v katerem lahko neposredno zadovoljujejo
svoje potrebe in rešujejo probleme, ki jih v realnem življenju še ne morejo obvladati.
Marjanovič (1981) omeni, da se v otroški igri sprosti domišljija. Prav domišljija otrokom
omogoča, da ustvarijo ali doživijo tisto, česar v realnem svetu zaradi svoje neizkušenosti,
skromnih zmogljivosti ne morejo ali ne smejo napraviti. Svojo domišljijo v igri usmerjajo
sami – delajo torej tako, kot je njim všeč, zato je povezana z njihovim zadovoljstvom. Ob
razmišljanju o otroški domišljiji nam je na misel prišel film »The Lego movie«. V
animiranem filmu, katerega dogajanje je pretežno postavljeno v domišljijsko mesto,
sestavljeno iz LEGO kock, je nazorno prikazano, kako močno, zanimivo, izvirno in enkratno
domišljijo je imel otrok, ki si je ta svet zamislil. Najbolj nas je presenetil zaključek filma, ko v
njegovo igro nenadoma poseže jezen oče. Temu je bilo sestavljanje kock konjiček. Svojemu
sinu igranja s sestavljenim LEGO mestom ni dovolil. V odsotnosti očeta je sin po svoji
domišljiji mesto povsem preuredil. Oče je bil ob pogledu na preurejeno LEGO mesto sprva
razburjen, ko pa je spoznal izjemno domišljijsko stvaritev svojega sina, je prepovedi in
zatiranje proste igre obžaloval.
Prav igrače so tisto, kar otroci potrebujejo za odkrivanje in spoznavanje. So zvest
spremljevalec otroštva in hkrati prvi soigralec (Marjanovič 1981). S pomočjo igrač se otroci
mnogokrat izognejo osamljenosti, te v njihovo življenje prav tako vnašajo veselje in srečo
(Hyder 2005). Pravilno izbrane igrače pomagajo najti harmonično uravnovešenost v njihovi
igri in so hkrati pomemben dejavnik otrokovega okolja, ki vpliva na potek in uspeh njegovega
razvoja, vzgoje in izobrazbe. Slednje velja ne glede na to, kje otroci živijo, v katerem
starostnem obdobju so, ali so zdravi ali bolni, imajo zdravstvene ali razvojne težave, so
duševno prizadeti ali imajo vedenjske motnje. Igra je odsev otrokovega upornega iskanja,
radovednosti, zato otroci niso zadovoljni, kadar je ta pripravljena že vnaprej, vodena ter z že
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znanimi obstoječimi idejami. Tako iščejo nove načine, kako obogatiti, nadgraditi igro
(Marjanovič 1981).
Pri igranju (Getz 2011) gre za veliko več kot le za zabavo, igro, otroke in njihova doživljanja.
Z njeno pomočjo lahko odrasli dobijo priložnost, da stopijo na otroško raven in se z njimi
bolje povežejo. Vendar Marjanovič (1981) opozori, da je za razumevanje in pravilno
vrednotenje vloge igre v razvoju otroka in njegove osebnosti potrebno vedeti nekaj stvari o
njej. Trdi, da odrasli igre ne znajo ceniti in v njej ne vidijo koristnosti, če ne poznajo njene
posebnosti. Tako se mnogokrat zgodi, da otrokovo igro nadomeščajo z delovnimi nalogami
ali pa vanjo preveč posegajo in jo spreminjajo v učni proces ter tako igri vzamejo tisto, kar je
zanjo bistveno. Otroci sicer želijo, da se odrasli vključujejo v njihovo igro, vendar kljub temu
želijo ohraniti avtorstvo igre (Edmiston 2008 v Hall 2010, str. 96).
Danes odrasli dajejo vse večji poudarek zabavnemu načinu učenja (Grace in Tobin 2002, str.
206). Prav tako igro pogosteje uporabljajo za motiviranje in nagrajevanje otrok. Igra zato
postaja čedalje bolj ozko določena in organizirana. Prav to so pokazale tudi raziskave Nancy
King in Marie Romero (v prav tam). Dokazali sta, da imajo otroci popolnoma drugačen
pogled na igro kot odrasli. Odrasli igro opredeljujejo kot aktivnost, ki mora biti zabavna,
ustvarjalna, prijetna in dokaj enostavna, medtem ko otroci dajejo največji poudarek
prostovoljnosti in samostojnosti. Odrasli igro pogosto potiskajo v kategorijo dela in jo le
redko vidijo kot samo sebi namen.
Izkušnje so pokazale (Marjanovič 1981), da otroci zaradi pogoste kritike njihovega vedenja
med igro vanjo ne vnašajo več svojih resničnih doživljajev, napetosti, jeze, strahu, temveč
skušajo vse te svoje doživljanje potlačiti. Ta njihova doživljanja ali problemi, katere izrinejo
iz igre zaradi poseganja staršev, pridejo kljub temu do izraza, vendar v predelani obliki – tako,
da jih starši ne morejo neposredno opaziti. Če otroci ne dosežejo sprostitve in pomiritve v igri,
potem lahko njihovi problemi pridejo na dan v bolj zakritih in težjih oblikah. Zato je
izrednega pomena, da se otrokom dovoli, da se v svoji igri izživijo in razživijo. Če dobro
opazujemo njihovo ravnanje v prosti domišljijski igri ali v tematiki igre, ko igrajo razne
vloge, lahko spoznamo njihove resnične probleme in napetosti. Zaradi vsega doslej
povedanega je izrednega pomena spodbujanje otroka v njegovi igri, saj je otrok tako mnogo
bolj motiviran in ustvarjalen. Kadar otroka v igri čustveno spodbujamo, mu s tem pomagamo
pri razvijanju njegovega motivacijskega sistema, zaradi česar bo tudi nekoč kasneje v drugem
okolju bolj motiviran za delo.
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2.1.3 Vrste iger
Igra zajema precej široko paleto različnih dejavnosti tako pri otrocih kot pri odraslih
(Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 1). Zaradi različnih iger pri različno starih otrocih je
igro kot tako težko opredeliti. Tako lahko govorimo o igrah vlog, sociodramskih igrah,
domišljijskih igrah, konstrukcijskih igrah, gibalnih igrah, družabnih igrah ... Igra ima svoje
posebnosti, značilnosti, specifičnosti in se s starostjo otrok spreminja (Marjanovič Umek in
Kavčič 2005, str. 41). Zaradi tega se klasifikacije med avtorji in avtoricami nekoliko
razlikujejo. Na tem mestu naloge bomo omenili in na kratko opisali vrste igre, več o samih
značilnostih pa bomo povedali v nadaljevanju. Naredili bomo povezavo kako določena igra
vpliva na otroke s travmatičnimi izkušnjami (glej poglavje 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri
spopadanju s travmo, str. 36-42). Osredotočili smo se na igre, ki jih različni avtorji
najpogosteje navajajo (Marjanovič Umek in Zupančič, Toličič, Smilansky ...).
Funkcijska igra je vsaka vrsta gibanja. Hughes (2001, str. 49) jo imenuje gibalna igra.
Mednjo spadajo vse igre, ki vključujejo otipavanje, prijemanje, metanje, tek, vzpenjanje –
kakršnokoli preizkušanje senzomotoričnih shem na predmetih (Toličič 1961 v Marjanovič
Umek in Kavčič 2005, str. 41). Ta vrsta igre vključuje tudi igro s predmeti. Pri njej se
uporablja neskončno in zanimivo zaporedje ročnih spretnosti in gibanja (Hughes 2001, str.
49). Poleg omenjenih vključuje še nalaganje, podiranje ter igro z različnimi materiali
(Smilansky 1968 v Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 41). V to vrsto igre se vključuje
vsako gibanje in različne oblike načrtne, usmerjene aktivnosti (Mikuš Kos idr. 1992). Prav
tovrstna dejanja pri mnogih ljudeh pomagajo premagovati občutek tesnobe. Otrokom v veliki
meri pomaga druženje, skupne aktivnosti. Največkrat sami izumijo svojo zabavo, lahko pa pri
določanju aktivnosti pomagajo tudi odrasli.
Konstrukcijsko igro nekateri avtorji poimenujejo ustvarjalna igra (npr. Toličič 1961 v
Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 45), v katero spada pisanje, risanje, oblikovanje,
pripovedovanje, gradnja. Zasledimo pa tudi izraz kreativna igra (Hughes 2001, str. 48). Otrok
uporablja različne predmete ali materiale z namenom, da bi z njimi nekaj naredil, sestavil ali
ustvaril (Smilansky 1968 v Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 41). Piaget (1962 v prav
tam, str. 44-45) to vrsto igre opisuje kot prilagoditveno. Uvršča jo na pol poti med igro in
delom ter med igro in imitacijo.
V dojemalno igro Toličič (v prav tam, str. 41) vključuje poslušanje, opazovanje, posnemanje,
branje. Avtorice Zupančič, Gril, Cecoć Epič in Puklek (1999 v prav tam, str. 46) opisujejo
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naslednje dejavnosti, ki jih umeščajo v tovrstno igro. Otrok v dojemalni igri poimenuje kar
vidi, poimenuje predmete zunanje realnosti ali glasovno opisuje, kar počne. Sledi navodilom,
izvaja neko dejavnost na pobudo ali zahtevo nekoga drugega. Hkrati tudi odgovarja na
vprašanja druge osebe. Poleg poslušanja, daje tudi navodila in verbalizira svoje pobude,
zahteve. Otrok je tisti, ki postavlja vprašanja. S pomočjo dojemalne igre dojema relacije, kar
pomeni, da razume odnose med prvinami, ki jih spaja ali so spojene v igralnem kontekstu. V
to vrsto igre nekateri vključujejo tudi pripovedovanje zgodb.
Simbolno igro nekateri imenujejo tudi igra pretvarjanja, domišljijska igra (v prav tam),
dramska igra (Miller 2000). Fantazijska oziroma domišljijska igra spremeni otroški svet na
način, ki je v realnosti skoraj nemogoč. Hyder (2005) izpostavi, da fantazijska igra, za katero
je značilno sodelovanje in zanimanje, močno vpliva na razvoj možganov. Ta vrsta igre
vključuje fantazije in drame, ki jih otroci sprožijo sami in tudi sami odločajo o nadaljevanju in
koncu igre. S to vrsto igre otroci razvijajo spomin, saj skoraj vedno vključuje elemente
ponavljanja. Otrokom prinaša tudi veliko zabave. V tej vrsti igre se splošno uveljavljena
pravila, ki urejajo fizični svet, porušijo.
Tina Bruce (Hyder 2005, str. 18) kritizira teorije in njihove zagovornike, ki dajejo prevelik
pomen strukturirani igri in igram s pravili. Pove, da se je potrebno zavedati pomembnosti
proste igre. Drugače trdi Smilansky (1968 v Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 42), ki
izpostavi, da je glavni namen iger s pravili, da otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej
določenimi, dogovorjenimi in sprejetim pravilom. Igra tako otrokom omogoča, da lažje
razumejo in sprejmejo pravila, ki jih je postavila in določila neka druga oseba. V današnjem
času imajo otroci vedno več različnih aktivnosti (Brown in Patte 2013), vendar je večina teh
organiziranih in posegajo v čas, ki bi bil drugače namenjen prosti otroški igri. Organizirane
aktivnosti imajo vedno vnaprej določena, specifična pravila. Vseeno so igre s pravili
pomembne, saj posameznike vabijo v akcijo, pomagajo jim pri razvoju in samostojnosti
(Praper 1995, str. 186).
V prosti igri (Johnson idr. 1987 v Cattanach 2003, str. 146-147) ima otrok širok izbor, lahko
je domiseln, izviren, inovativen in kreativen. Otroci se pri njej predajajo svojim idejam,
občutkom in odnosom. Med prosto igro aktivno uporabljajo svoje predhodne izkušnje, svoje
boje, manipulacije, raziskovanje in spretnosti.
O tekmovalnih igrah in tekmovanjih govori Kroflič (2000). Omenja de Coubertainovo
olimpijsko načelo, 'pomembno je sodelovati, ne pa zmagati'. Izpostavi, da se izniči
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predpostavka tekmovalnega športa kot takega, če to načelo dobesedno upoštevamo. Trdi, da
se ljudje lahko družimo na mnogo načinov, vendar pa je predpostavka tekmovalnega športa, v
tem primeru iger, merjenje moči in sposobnosti, ne glede na posebne vrednote, cilje in
tekmovalne kriterije, značilne za različna področja tekmovalnega športa. Tekmovalne igre so
lahko izredno pozitivne za otroke, ki se spopadajo s frustracijami. Omogoča jim soočanje s
svojimi čustvi. S pomočjo tekmovalnih iger se čustva lahko naučijo nadzirati (Hull 2016, str.
620).
Barborič Vesel govori o grobi igri (v Hus 2016). Otroci imajo tako kot odrasli evolucijsko
danost ali védenje, kako določene stvari rešiti med sabo. Kot tudi živalski mladički se bodo
preko igre, ravsanja (ang. 'play fighting'), pa tudi resnih pretepov postavili, da bo jasno, kdo je
močnejši, kdo šibkejši, kdo bo koga ubogal (prav tam). Pri grobi igri in igri prerivanja ni
vključenega toliko pretepanja, kot se sliši, vendar je prisotnega več dotikanja, žgečkanja,
merjenja relativne moči (Hughes 2001, str. 49). Gre predvsem za odkrivanje fizične
fleksibilnosti in za željo po dokazovanju.
Hughes (2001, str. 51) navaja pomembno vrsto igre, ki jo imenuje globoka igra. Po besedah
avtorja je tovrstna igra izrednega pomena, a je posamezniki, ki delajo z otroki ne uporabljajo
v zadostni meri. Meni, da predvsem zaradi družbene obsedenosti z varnostjo, ki se je razširila.
Ponavadi se otroci med igro ne poškodujejo. Namen globoke igre je, da otroci pridejo v stik z
ranljivostjo oziroma umrljivostjo, da se zavejo, da obstajata. Ni pa namen, da dobijo občutek
da so umrljivi, ranljivi. Otroci s pomočjo te igre pridejo do spoznanja, kaj je naporno učenje,
ga razumejo in sprejmejo. Tako kot vse igre, ki vključujejo kakršnokoli gibanje, tudi globoka
igra otrokom prinaša določene vidike bivanja. Gre za vidike tveganja in oceno tveganja.
Dovoli otrokom soočanje s tveganim ali celo življenjsko ogrožajočim dejavnostim, z
namenom da razvijejo samoohranitvene sposobnosti in se spopadajo s strahom. S pomočjo
globoke igre otrok o svojih dejanjih odloča sam. Njegova dejanja so pod njegovim nadzorom,
neko dejanje lahko ponavlja, postopno stopnjuje, ocenjuje. V tej igri otrok ne priznava pojma
odpovedovanja. Gre za zelo učinkovit način, da otroci pridobivajo razumevanje o tem kje so
in kaj počnejo (Hughes 2001, str. 53).
Scholtz in Ellis (1975 v Marjanovič Umek in Lešnik Musek 2005, str. 153) trdita, da močno
strukturirana igra, pri kateri je na izbiro veliko igralnega materiala in opreme, znižuje
pogostost socialnih interakcij. Johnson in Ershler (1982 v prav tam, str. 153) pa prikazujeta
rezultate, ki kažejo, da v primeru, ko količina igralnih materialov pada, narašča število
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socialnih interakcij med otroki, in sicer tako pozitivnih kot negativnih.
Prav za otroke, ki so doživeli različne travmatične izkušnje, so izrednega pomena samostojne
igre, kjer so prepuščeni sami sebi in svojim občutkom. O njih piše tudi Zupančič (2005, str.
200), ko razpravlja o igri v različnih kulturah. Izpostavi, da je otrokova zgodnja samostojna
zaposlitev z igračami v določenih kulturah priprava za njegovo kasnejše prilagojeno delovanje
v vsakdanjem življenju.
Igra v skupinah oziroma socialna igra, predvsem s starejšimi vrstniki ali odraslimi, je še
posebej pomemba za otrokov kognitivni razvoj (Marjanovič Umek in Lešnik Musek 2006, str.
151-152). Otroci, ki se igrajo skupaj z razvitejšimi partnerji, kateri njihovi razvojni ravni
ustrezno strukturirajo igralno situacijo, hitreje napredujejo pri usvajanju različnih spretnosti
kot otroci, ki take socialne opore nimajo. S pomočjo igre v skupinah otroci spoznavajo svojo
vlogo v družbi, ugotavljajo kako se počutijo v različnih socialnih situacijah in se učijo
odločanja o svoji interakciji z drugimi otroki. Poleg tega določajo svoj osebni prostor, kar
pomeni, da raziskujejo pomembnost bližine, ton glasu ... Pomembni so tudi telesni dotiki, saj
zmanjšujejo napetost in strah (Mikuš Kos idr. 1992), kar otrokom daje občutek varnosti.

2.2 Travmatične izkušnje
Včasih otroci doživljajo izkušnje, ki so zanje izredno stresne ali travmatične. Teh izkušenj
morda otroci ne bodo sprejeli na družbeno sprejemljiv način, v njih pa lahko ostanejo dlje
časa. Tudi občutke, ki so jih otroci doživeli ob stresu/travmi, si lahko zapomnijo za dlje časa,
kar je kasneje lahko vzrok njihovih čustvenih in vedenjskih težav (Eugster 2007).
Travmatični dogodki so lahko lastne bolezni, poškodbe, hude stiske v zvezi s šolo, grozeča
policijska obravnava, prometne nezgode, v katerih so otroci udeleženci, nasilje nad otrokom
ali drugimi družinskimi člani, hude bolezni, smrt enega od staršev ali sorojenca. Gre za
izredno stresna doživetja, ki so pogosta že v vsakodnevnih življenjskih okoliščinah (Mikuš
Kos idr. 1992).
Otroci svojih občutkov (Marjanovič 1981) in svojih izvorov problema ne bodo izrazili tako
enostavno kot jih lahko odrasli. Problema ponavadi sami pri sebi nimajo izdelanega in ga
zaradi tega ne morejo izraziti. Vendar to ne pomeni, da jih ti občutki ne obremenjujejo,
temveč zgolj, da jih obremenjujejo pretežno na čustveni in podzavestni ravni. Tako morajo
otroci svojo stresno, travmatično situacijo prikazati sebi smiselno. Le tako se bodo počutili
bolje in izboljšali svoje problematično vedênje. Najlažji način, da situacijo sebi naredijo
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smiselno je, da jo asimilirajo v to, kar trenutno že vedo o svetu. Tako dogodek predelajo,
največkrat z izražanjem misli in čustev. Poleg tega prihajajo do novih spoznanj o izkušnjah, te
pa jih nato vodijo do spremembe v vedênju. Na ta način travmatične dogodke predelujejo tudi
odrasli, vendar s pomočjo terapije, ki temelji na pogovoru (Eugster 2007). Za otroke pa samo
klasična psihoterapije ni primerna, saj se besedno ne znajo dobro izražati. Zaradi tega je za
otroke, ki so doživeli travmatične izkušnje, najprimernejša igralna terapija in različne vrste
pomoči, kjer strokovnjaki uporabljajo igro. Kaj lahko povzroči travmo in kako, bomo bolj
natančno opisali v osrednjem delu naloge (glej poglavje 3.6.2. Družbeno socialno ozadje
otrok, s katerimi delajo organizacije, str. 72-84).

2.2.1 Opredelitev in posledice
Psihični stres je posebna vrsta posledice odnosa med posameznikom in okoljem (Mikuš Kos
idr. 1992, str. 9), katerega človek zazna ali ocenjuje kot dogajanje, ki ga ogroža in presega
njegove obrambne in obvladovalne zmogljivosti. Težji dogodki, dolgotrajen stres pa lahko
pripeljejo do hudih travm, ki močno zaznamujejo posameznikovo življenje.
Freud razume psihično travmo kot notranjo, neopisljivo situacijo, ki se na telesni ravni izraža
s stopnjevanjem nemirnosti. To stopnjevanje nemirnosti imenuje »psihični vtis« in ga pozneje
specificira kot »žalitev, udarec in podobno«. Gre za nekaj, kar ljudi napade ali naskoči. Pri
nastanku travme pa se osredotoči na učinkovanje tako zunanjega kot notranjega. Obrazloži, da
kadar ne more priti do reakcije na psihični stres, katerega posameznik doživlja, se prvotni
učinek le tega v človeku zadrži. Kadar človek ne more ali ne zna odreagirat, takrat se ne znebi
dražljaja, zato le ta narašča. Tako obstaja možnost, da bo ta dogodek zanj postal psihična
travma (Bercht 2005, str. 288).
Po Glaserju (2000 v Cattanach 2008, str. 30) travma vključuje določene splošne skupne
značilnosti. Trdi, da posameznik lahko doživi travmo, kadar je resno ogroženo njegovo
zdravje ali preživetje. Prav tako doživi travmo, kadar je individualno nemočen ali kadar je
okoli njega ali pri njem navzočega ogromno strahu, vzburjenja. Lahko jo doživi nekdo, ki
prevzame ali celo odvzame posameznikovo sposobnost shajanja s problemi. Problemi
nastanejo, če so kršene osnovne predpostavke o okoljski dobronamernosti, človečnosti ali
varnosti.
Pri otrocih in mladostnikih (Mikuš Kos idr. 1992), ki so bili le kratek čas izpostavljeni hujšim
stresnim dogajanjem ali če stresna dogajanja niso imela hujših značilnosti, znaki travmatskih
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reakcij izginejo po nekaj tednih. Kadar pa znaki stresa trajajo dlje kot mesec, govorimo o
posttravmatskem stresnem sindromu. Gre za dogodke, ki presegajo običajno človeško
izkušnjo in skorajda pri vseh ljudeh povzročajo hud psihični stres. Primeri takih situacij so:
otrok kot talec, otrok izpostavljen obstreljevanju, neposredna grožnja uboja enega od staršev,
dogajanja, v katerih otrok prisostvuje ranjenju ali nasilni smrti, prometne nesreče …
Raziskovalci iz ZDA so se osredotočili tudi na manj intenzivne dogodke in dokazali, da na
otroke močno vpliva tudi čustveno zanemarjanje in socialna prikrajšanost (Hyder 2005).
Cattanach (2008, str. 26-28) pove, da travmo in posttravmatsko stresno motnjo lahko doživi
oseba, ki je doživela dogodek, ki je izven normalnih, običajnih dogodkov človeške izkušnje in
kateri bi bil označen kot stresen za vsakega posameznika.
Različni strokovnjaki govorijo o različnih simptomih, povezanih s travmatično izkušnjo
(Pynoos in Nader 1993; Landers 1998 v Hyder 2005, str. 47). Bercht (2005, str. 292 – 293)
trdi, da posttravmatski stresni sindrom razvršča simptome ljudi, ki so preživeli travmo v tri
kategorije: intruzija, konstrikcija ali oviranost in čezmerno vzburjenje. Podoživljanje dogodka
oz. intruzija, kot to imenuje Bercht (prav tam) vključuje ponavljajoče se dogodke, nenehno in
neželeno ponovno doživljanje travmatičnega dogodka (Doyle 1997), prebliske (ang.
'flashback'), ki so bili del travmatične izkušnje. Žrtev doživlja nenadzorovane in vsiljujoče
spomine na travmatično doživetje. Ti spomini so lahko tako živi in intenzivni, da ima
posameznik občutek, da se je ponovno znašel v dogodku, ki mu je povzročil travmo (Bercht
2005, str. 292 – 293). Temu primerno ravna in čuti. Te spomine lahko sprožijo različni
dražljaji, ki ga spominjajo na dogodek – vonj, glas, svetloba, podobnost prostora ... V tem
primeru se pri posamezniku pojavijo telesne reakcije, kot je potenje, tresenje ...
Pri majhnih otrocih se to ponavadi pojavi v sanjah ali celo v igri. Landers (v Hyder 2005, str.
43) trdi, da se v otroških sanjah, morah odražajo tako kognitivne obdelave informacij in tudi
njihovo prizadevanje za spopadanje z življenjskimi situacijami, ki so jih doživeli. Tako so
sanje lahko posledica razmišljanja o dogodku. Tovrstne sanje in tudi igra kažejo otrokovo
težnjo po prevladi travmatičnega dogodka.
Pri žrtvi se lahko pojavi izogibanje vsemu, povezanemu z dogodkom. Gre za pomanjkanje
splošne odzivnosti glede kakršnekoli povezave s travmatičnem dogodkom. Včasih do tega
pride tudi zaradi nezmožnosti spominjanja dogodka (Doyle 1997). Landers (v Hyder 2005,
str. 43) ta simptom poimenuje zmanjšana odzivnost. Po njegovih besedah gre za spopadanje z
dogodkom in je zelo naporno za otroke, zato otroci mnogokrat razvijejo sposobnost
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neobčutljivosti na okolje. Neodzivnost in pomanjkanje zanimanja za vsakodnevne stvari je
zagotovo posledica težkih dogodkov. Poleg tega lahko pri otrocih pride do slabega spomina,
lahko dajejo občutek, da jim je vseeno za svet in dogajanje okoli njih. Bercht (2005, str.
292 – 293) to poimenuje oviranost oziroma konstrikcija. Gre za nenehno, a ne vedno zavestno
izogibanje situacijam in dražljajem, ki so povezani s travmatičnim dogodkom. Posameznik se
izogiba določenim mislim, občutkom, krajem, ljudem, za katere misli, da bi ga lahko spomnili
na težek dogodek. Tovrstno izogibanje pogosto lahko povzroči popolno nezmožnost
spominjanja pomembnih vidikov travmatičnega dogodka. To lahko pomeni, da se
posamezniki pogosto ne spomnijo niti predhodnih niti poznejših časovnih obdobij. Tako pride
do zmanjšanega interesa ali do pomanjkanja interesa za aktivnosti, ki so jim bile včasih
pomembne. Posebna oblika oviranosti je disociacija. Mnogokrat se lahko zgodi, da so pri
posameznikih določene situacije ali ljudje znani samo še delno. Tako se pojavi občutek
ločenosti, tujosti do samega sebe. Lahko je omejena sposobnost za občutenje prihodnosti.
Kot zadnji simptom avtorji označijo pretirano opreznost (Pynoos in Nader 1993; Landers
1998 v Hyder 2005, str. 47). Gre za ravno obratno reakcijo prejšnji. Otroci se predobro
zavedajo okolja okoli sebe in so ves čas na preži za nevarnostjo. Lahko se pojavi anksioznost,
fobije, agresivnost ali depresije. Kaj se bo pri posamezniku pojavilo, je odvisno od njegovega
karakterja. Vse te posledice pomenijo, da je otrokov razvoj prekinjen, njegova energija in
pozornost pa je usmerjena v razmišljanje in dejanja o preživetju. To kategorijo Bercht (2005,
str. 292-293) poimenuje čezmerno vzburjenje, kar omenja tudi Doyle (1997). Pri odraslih se
to lahko pojavi, ko se ponovno spomnijo dogodka oziroma ko se jim vrne spomin o samem
dogodku. To se lahko zgodi tudi, kadar pride do nove zlorabe ali travmatičnega dogodka.
Takrat se pri posamezniku lahko pojavijo težave s spanjem, sproščanjem in koncentracijo. So
izredno razdražljivi. Prav tako se lahko pojavijo različne nesmiselne fobije. Fobije dobijo
smisel, ko posameznik ali nekdo, ki mu nudi pomoč, naredi povezavo s travmatičnim
dogodkom. Fiziološko stanje vzburjenosti (Bercht 2005, str. 292-293), ki ga je posameznik
doživel ob travmatični situaciji, se še naprej ohranja. Simptomi, ki se kažejo navzven so
nespečnost, razdražljivost, izbruhi jeze, težave s pozornostjo in koncentracijo, pretirana
budnost, povečana plašnost. Človek je zaradi strahu in nevarnosti v nenehnem stanju
napetosti.
Raziskovalci iz ZDA so dokazali (Hyder 2005), da lahko kombinacija različnih težkih
izkušenj celo vpliva na razvoj možganov. Stres, zanemarjanje ali le premajhne spodbude
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staršev, skrbnikov lahko vplivajo na razvoj višjih možganskih funkcij, povezanih z
abstraktnim mišljenjem in vèdenjem. Na drugi strani pa so možganske funkcije, ki so
odgovorne za odzivanje na dražljaje, ki ogrožajo preživetje posameznika, preveč razvite.
Tako se lahko pri posamezniku pojavijo močna agresivna vedenja že ob neproblematičnih in
vsakodnevnih dogodkih. Odziv otrok na udarce in negativne, neugodne okoliščine ni odvisen
samo od dogodka. Poleg značilnosti dogodka, njegove intenzitete in specifičnosti, so
pomembni tudi osebni dejavniki, kot so temperament, občutljivost in zmogljivost
obvladovanja udarcev in tudi razumevanje nevarnosti dogodka. Ti dejavniki vplivajo na to,
kakšna bodo otrokova osebna doživetja in kakšni bodo njegovi odzivi na travmatičen dogodek
(Mikuš Kos 1992).
UNICEF (1993 v Hyder 2005) je razdelil učinke travmatičnih dogodkov na tri dele glede na
to, kako intenzivno je nek dogodek vplival na otroke. Prva stopnja so neprijetne psihosocialne
značilnosti. Otroci močijo posteljo, ne želijo biti sami ... Gre za majhne težave, ki se
večinoma odpravijo skozi vsakodnevno socialno interakcijo s posamezniki. Drugo fazo
imenujejo moteče psihosocialne značilnosti. V to kategorijo spadajo depresije, težave s
spanjem. V tej fazi je po njihovem mnenju že potreben poseg in pomoč. Zadnja faza, najbolj
težavna, pa se imenuje – onemogočene psihosocialne značilnosti. Gre za nezmožnost
nadzorovanja čustev, na primer izbruhi jeze, dolgotrajno umikanje in izogibanje socialnim
stikom. V tej fazi sta posredovanje in pomoč nujno potrebna. Avtorica Hyder (prav tam) trdi,
da večina otrok travmo predela sama, saj največkrat doživljajo le prvo stopnjo travmatičnih
dogodkov. Kljub temu se otrokom pri tem lahko pomaga na različne načine. Ključnega
pomena je krepitev družine in celotne skupnosti, katere del je otrok. Ponovno omogočanje
pogojev za igro in izobraževanje sta izredno pomembna za zdravljenje tako za posameznika
kot celotno skupnost. Potrebno se je zavedati, da so posamezne izkušnje in interpretacije
doživljanja dogodka res odvisne od otroka samega in od konteksta, vendar vseeno obstajajo
odzivi, ki so zelo pogosti (Hyder 2005).
Terr (1981 v Cattanach 2008, str. 27) izpostavi in navede nekaj težav, s katerimi se soočajo
otroci, kadar doživijo travmo. Za razliko od odraslih, katerim se večkrat lahko zgodi
travmatična izguba spomina (amnezija), otroci doživijo psihično otopelost, podvrženo
kroničnemu stresu, ki je značilen za mnogo zlorabljenih otrok. Elementa, ki kažeta na travmo,
sta tudi izogibanje stikom, aktivnostim, igri, komunikaciji ... in čustvena otopelost, saj se s
takim vedênjem otroci skušajo ubraniti spominom in občutjem, ki jih spominjajo na neprijetni
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dogodek. Čustveno otopelost bi lahko opisali kot lupino, s katero se obdajo in jih varuje pred
močnejšimi čustvi. Tako se zgodi, da ne občutijo niti ugodnih čustev. To spremlja tudi
zmanjšanje interesov za običajne aktivnosti. Občutek drugačnosti, osamljenosti, ločenosti
lahko spremljajo travmatizirane otroke, zato lahko postanejo bolj samotarski, zaprti vase
(Mikuš Kos idr. 1992).
A. Mikuš Kos s sodelavkami (1992) pravi, da se psihična travma kaže z različnimi znanimi
simptomi čustvene stiske, ima pa tudi nekatere specifične značilnosti in znamenja.
Najizrazitejša sta čustvo strahu, ki se pojavi takoj po travmatičnem dogodku, in čustvo groze,
obe pa spremlja občutek nemoči. Otroke, ki so doživeli kakršenkoli travmatičen dogodek, je
strah predvsem ponovitve dogodka, ali ponovitve določenih elementov dogodka. Navzoč je
tudi strah pred nespecifičnimi, vsakodnevnimi dogajanji in pojavi, npr. strah pred temo, otroci
se ne želijo igrati sami, ne želijo biti sami v prostoru, ne želijo se ločiti od staršev. Ti strahovi
so dolgotrajni. Avtorice omenijo tudi pomnike, to so manjši dogodki, dražljaji iz okolja, ki
spominjajo na travmatičen dogodek in lahko povzročijo podoživljanje, kar povzroča enake
stanja tesnobe in strahu kot prvotni dogodek. Pogosta posledica so tudi spominske motnje, ki
se kažejo v izkrivljeni predstavi o dogodku. Lahko se zgodi, da se otroci dobro spominjajo
mnogih podrobnosti, vendar pa je celostni spomin na dogodek izkrivljen. Razvojno
nazadovanje je tudi ena izmed posledic travmatičnih izkušenj. Često se zgodi, da otroci
zdrknejo na nižjo raven delovanja, kot bi ustrezala njihovi starosti. Značilne so tudi
psihofizične spremembe, kot so glavoboli, motnje spanja, bolečine. Prav tako so posledica
intenzivni vegetativni simptomi, npr. pospešeno bitje srca, občutek slabosti, medlosti ...
Element, ki mu je potrebno posvetiti posebno pozornost (Mikuš Kos idr. 1992), je občutek
krivde pri otrocih. Pogosto se zgodi, da imajo za dogodek, ki se jim je zgodil, občutek krivde
in za dejanje, posledice krivijo sebe. Otroci o občutku krivde ponavadi ne govorijo, čeprav je
zavedanje le tega izredno pomembno za nadaljnjo pomoč. Tudi Doyle (1997) omenja občutek
krivde in občutek manjvrednosti ali celo nevrednosti. Trdi, da to izredno negativno vpliva na
samozavest in samopodobo otroka.
Kaplan idr. (1999 v Catanach 2008) kot posledice psihične ali fizične zlorabe izpostavijo
osebne probleme, kognitivne (vedenjske) motnje, agresijo, samomorilska nagnjenja, psihične
motnje kot so depresija in zloraba različnih škodljivih snovi.
Martin in Beezley (1977 prav tam) sta raziskovala petdeset zlorabljenih otrok in naredila listo
vedenj, ki so jih razvili ti otroci. Nekateri otroci so imeli oslabljeno zmožnost uživanja
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življenje. Pri njih je bila mnogokrat prisotna žalost, preobremenjenost in ravnodušnost. Za
mnoge otroke so bili značilni psihični ali psihosomatski stresni simptomi, kot je močenje
postelje, napadi jeze, nenavadno obnašanje, motnje hranjenja. Pogosto so imeli probleme z
učenjem, saj imajo ti otroci pomanjkanje koncentracije, poleg tega pa se umikajo iz odnosov z
drugimi učenci, kar prinese izolacijo in depresijo. Značilna sta tako kljubovanje in odpor,
mnogokrat razvijejo nesodelovalni odnos. Žrtve so pretirano pazljive, značilno so pazljive pri
izražanju. Nemalokrat imajo kompulzivne motnje in dajejo občutek, da ne potrebujejo pomoči
ter da znajo sami poskrbeti zase. Otroci se zaradi doživetih travmatičnih dogodkov lahko
spremenijo v vsakodnevnih dejanjih in delovanju. Zmanjšani so njihovi interesi za igro,
knjige, učenje in osebne dejavnosti.
Travma in travmatični dogodki močno spremenijo in vplivajo tudi na igro otrok (Lander 1998
v Hyder 2005). Nekateri travmatizirani otroci imajo zelo omejen razpon aktivnosti, ki se jih
igrajo. Veliko izmed njih ne zna in ne more uporabljati simbolne igre, saj se je zaradi travme
lahko prekinil razvojni proces otroka in njegove simbolične zmogljivosti niso bile razvite. Za
otroke, ki so svoje sposobnosti za simbolne aktivnosti razvili le do neke mere, je značilno, da
je njihova simbolna igra popolnoma drugačna od vrstnikove. Pogosto pri otrocih s travmami
pride do pomanjkanja ali celo nezmožnosti sproščenega iskanja pustolovščin, raziskovanja
zgodb in odkrivanja novih, živahnih idej. Njihove igre so ponavadi mračne in obupane. Tema
in način igre se ponavljata, v igri vedno znova preigravajo svojo igro. Imajo močno željo, da
bi svojo stisko v igri obvladali in premagali. Poleg tega je za njihovo igro značilno
pomanjkanje organizacije in priprav.
Vseeno pa nekateri otroci ne kažejo nikakršnih skrajnih oblik vedenja (Doyle 1997). Ti otroci
ponavadi svoje življenje popolnoma razdrobijo, kategorizirajo. Zlorabo metaforično ločijo od
ostalih dogodkov v življenju in nanjo pozabijo. Vendar se bodo tudi ti otroci v določenem
času začeli počutiti izolirano, ničvredno in v njih bo navzoč strah.
Narejenih je bilo kar nekaj raziskav, ki so skušale prikazati vplive določene travmatične
izkušnje na nadaljnje življenje otrok (prav tam). Tovrstne raziskave so izredno zahtevne. Eden
izmed načinov, kako pridobiti podatke, je, da življenje odraslih, ki so v otroštvu doživeli
travmatično izkušnjo, primerjajo z življenji ostalih posameznikov. Problem pri tovrstnem
raziskovanju je subjektivnost udeležencev, saj mnogokrat zlorabe ne priznajo, jo z leti
potlačijo ali pa je ne vidijo kot zlorabe, temveč le kot način vzgoje. Raziskave so vseeno
pokazale kar nekaj negativnosti, ki so bile skupne posameznikom, ki so doživeli različne
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travmatične izkušnje v otroštvu. Vedenjske in čustvene težave so izredno pogoste tudi v
odraslosti. Posamezniki so lahko nezaupljivi ali sovražni, spopadajo se s hudimi depresijami
in agresivnim vedenjem. Nekateri imajo samomorilska nagnjenja, učne težave, socialno so
izredno občutljivi ali pa so polni moralnih sodb. Posledice, ki jih potlačene travmatične
izkušnje pustijo na odraslih, so lahko veliko hujše od posledic, ki jih doživijo kot otroci.
Negativni občutki in čustva, ki niso izražena, se skozi leta okrepijo. Ključno za odrasle je, da
kasneje o dogodku čim več govorijo, kljub temu, da je to za njih izredno stresno in naporno.
Vendar nekateri o dogodku enostavno ne morejo govoriti, kar morajo strokovnjaki, ki jim
pomagajo, spoštovati. Kadar je nekomu boljše spopadati se s čustvi, ki ga pestijo v sedanjosti,
in se ne želi vračati v preteklost, je to potrebno spodbujati in spoštovati. Tudi na ta način
lahko poteka pomoč in zdravljenje. Več o različnih specifičnih travmatičnih dogodkih in
posledicah, ki jih lahko pustijo pri otrocih, bomo zapisali v empiričnem delu.

2.2.2 Spopadanje in pomoč
Včasih se lahko zgodi, da otroci travmo predelajo sami, seveda ob pozitivni podporni mreži iz
okolja, vendar Mikuš Kos idr. (1992) trdijo, da je za starše in otroke lažje in da bodo težave
hitreje minile, če bodo vključili strokovno pomoč. Po besedah Doyle (1997, str. 42) obstajata
dva nasprotujoči si pogleda o tem, kdo lahko otrokom, ki so doživeli različne travmatične
dogodke, pomaga. Na eni strani določeni strokovnjaki menijo, da pomoč lahko vodijo le za to
usposobljeni »strokovnjaki«, medtem ko drugi zagovarjajo, da pomoč lahko nudi kdorkoli.
Stališče avtorice Doyle (prav tam) je nekje vmes. Trdi, da je za pomoč zagotovo potrebnega
nekaj strokovnega znanja. Kljub temu je mnenja, da se to znanje lahko pridobi s pomočjo
sodelavcev, ki ga že imajo, in za to ni potreben formalen pedagoški proces. Izpostavi, da
vendarle vsakdo vseeno ni primeren za tovrstno delo. Za posameznike, ki se ob tem lahko
počutijo neprijetno ali čutijo celo stisko, tovrstno delo ni primerno. Otroci kaj hitro lahko
začutijo, opazijo stisko ali občutek sramu, neprijetnosti pri odraslih in tako dobijo občutek, da
so krivi za nelagodje tistih, ki jim želijo nuditi pomoč. Slednje lahko njihove občutke krivde
in nevrednosti poveča.
Doyle (1997, str. 43) izpostavi nekatere elemente, ki bi jih strokovni delavci, ki delajo z otroki
morali ali ne smeli imeti. Ne smejo nasprotovati ležanju, klečanju ali sedenju na tleh. Ne
smejo jih motiti drobtine piškotov ali odtisi barve na njihovih oblačilih. Razvito morajo imeti
domišljijo, morajo biti inovativni in pripravljeni se učiti od otrok. Ključno je tudi spoštovanje
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otrok in sposobnost konstruktivne komunikacije.
Osnovno vodilo za pomoč otrokom, ki so doživeli travmatičen dogodek, je omogočanje, da
obnavljajo dogodek in ga s tem psihično predelajo (Mikuš Kos idr.1992). Pomembno je, da
otroci o njem govorijo ali ga izrazijo na drugačen način. Vendar le premlevanje dogodka nima
zdravilnega učinka. Zdravilni učinek bo dosežen, če bodo otroci s pomočjo obnavljanja
dogodka spremenili svoje pojmovanje in razlago dogodka, svoj odnos do dogodka in svoje
doživljanje. Pomembno je, da popravijo netočne podobe in zmotno razumevanje lastne vloge
v dogodku in da se znebijo občutka krivde. Otroci v igri lahko presežejo samega sebe.
Erikson trdi (1950 v Sutton-Smith 1997, str. 114), da si v igri domišljajo obvladovanje tistega,
česar v življenju sicer ne obvladujejo. S tem pridobijo samostojnost. Otroci prek
metaforičnega razumevanja ogrožajočih dogodkov zavzamejo aktivno držo nadzorovanja
dogodkov, ki jih igrajo. Tako pridobijo občutek moči in nadzora nad dogodki, ki so bili pred
tem nerazrešeni in neprijetni. S pomočjo domišljije otroci simbolizirajo konflikte, strahove in
želje. To naredijo v oblikah, v katerih lahko te dogodke kognitivno in čustveno predelajo in s
tem dogodki pridobijo nove osebne pomene.
Različni strokovnjaki nudijo različne vrste pomoči. Individualni psihoterapevtski ukrepi
vključujejo v problem usmerjeno terapijo, ki je lahko krajša, fokusna, ali daljša. Pri mlajših
otrocih je pomembna igralna terapija, pri starejših, mladostnikih pa pogovor. Potrebno je
vedeti, da mlajši otroci komunicirajo s pomočjo igre, spontane govorice telesa in skozi dejanja
(Doyle 1997, str. 43). Vendar tudi majhni otroci cenijo priložnost za pogovor, postavljanje
vprašanj in poslušanje.
Kadar gre za skupino otrok (Mikuš Kos idr. 1992), ki so bili sočasno žrtve določenega
dogodka, ki je povzročil travmo, so izredno pozitivne skupinske terapije. Tako otroci vedo, da
niso sami. S tem prejemajo spodbude pri iskanju načinov in tehnik za obvladovanje svojih
stisk. Njen glavni namen je zmanjševanje izoliranosti posameznikov (Doyle 1997, str. 149).
Prav izoliranost iz družbe je pogosto izkušnja, ki doleti mnoge žrtve različnih travmatičnih
dogodkov. Tovrstna terapija je izredno primerna za travmatične dogodke, ki niso tako značilni
– na primer spolna zloraba dečkov. Dolgo časa je veljalo zmotno prepričanje, da so žrtve
spolnih zlorab le deklice. Potrebno se je zavedeti, da so fantje prav tako izpostavljeni
tovrstnemu kriminalu, vendar manj pogosto (Repič 2009). Prav zaradi tega so zanje primerne
skupinske terapije, saj tako lahko vidijo, da niso le oni žrtve.
Potrebno pa se je zavedati, da gre pri doživljanju travmatičnih dogodkov vedno tudi za
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individualnost (Doyle 1997, str. 149). To pomeni, da vsak posameznik nek dogodek dojema
na drugačen način, razvije drugačne odzive in tudi posledice so zaradi tega različne. Tako
velja tudi za pomoč. Nekomu lahko individualna terapija pomaga, za drugega pa bo ta pristop
popolnoma neprimeren.
Pomembno je, da odrasli otrokom pomagajo, da spremenijo pesimistično naravnanost na
prihodnost in jo začnejo gledati bolj realistično in optimistično. Gaskill in Perry (2014 v
Booth in Winstead 2016, str. 171) govorita o pomembnosti ustvarjanja varnosti in optimizma.
Trdita, da mora strokovnjak pri travmatiziranih otrocih najprej ustvariti igriv, raznolik,
ritmičen in ponavljajoč način dela. Pri tem se mora držati vodila, da nezabavne aktivnosti niso
igra. Kadar otrokom dejavnost ni zabavna, je nemogoče ustvariti razmerje, v katerem bodo
uživali.
Eden izmed pristopov terapije je gestalt terapija, ki jo je prva omenjala Perls (1973 v Kottman
2010, str. 35). Osredotočala se je na odnos med otrokom in terapevtom. Poleg tega se je
ukvarjala s pojmom samo-nadzora, postavljanjem meja otrokom, poudarjala je samozavest in
terapevtovo vlog, njegoce izkušnje in sposobnost grajenja odpornosti. Gestalt igralna terapija,
o kateri razglablja Kottman (prav tam), pa združuje elemente tako usmerjenih kot
neusmerjenih pristopov zdravljenja. To pomeni, da je včasih terapevt tisti, ki otroka spodbudi
k sodelovanju pri določeni aktivnosti, včasih pa celoten proces igre prepusti otroku. Gestalt
terapija poudarja specifičnost vsakega posameznega klienta (Flajs b.l.). Od terapevta terja
spoštovanje in upoštevanje njegove enkratnosti. V ospredju je stik s klientom in iz njega
izhajajoče terapevtovo neposredno doživljanje. Pri tej vrsti terapije terapevt ni postavljen v
vlogo strokovnjaka, ki s svojo avtoriteto usmerja in vodi klienta h končnemu cilju. Terapevt
mora biti bolj v vlogi strokovnega delavca, ki mu s svojo prisotnostjo, znanjem in veščinami
omogoča nove izkušnje. Tudi Buber (1958 v prav tam, str. 62-63) izpostavi pomembnost
odnosa, ki ga imenuje jaz-ti odnos. Ta odnos temelji na enakopravnosti terapevta in otroka.
Podpira spoštovanje in enake pravice za oba udeležena. Pomembno je, da sta se oba, otrok in
terapevt, pripravljena razmerju popolnoma predati s popolno iskrenostjo, brez ovir in
pretvarjanj. Odnos tako temelji na spoštovanju, pristnosti in usklajenosti. Kljub temu, da ima
terapevt praviloma več znanja kot otrok, je bistveno, da ne jemlje sebe kot pomembnejšega ali
močnejšega. V tem odnosu ne sme biti tekmovanj. Seveda morajo terapevti ostati v stiku s
svojimi mejami in omejitvami. Terapevta izkušnje otroka ne smejo prestrašiti ali narediti
šibkega. Lahko ima terapevt vnaprej postavljene cilje in načrte, vendar nikoli ne sme do
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otroka gojiti pričakovanj glede njegovega vedenja. Prav tako terapevt ne sme otroka potiskati
prek meja njegovih sposobnosti.
Cilj tovrstne terapije ni odpravljanje simptomov določene stiske, temveč vzpostavljanje
zavedanja posameznika, ki je del terapije (Flajs b.l.). Zavedanje je neposredno védenje o
nečem, kar počnem, v trenutku, ko to počnem. Zavedanje ponovno odpira možnosti izbire. S
tem posameznik sprejme svoj delež odgovornosti pri oblikovanju realnosti vsakdanjega
življenja. V tej vrsti terapije po besedah avtorja (prav tam) ni nekih zunanjih, 'objektivnih',
normativnih

meril

psihičnega

zdravja.

Obstajajo

le

subjektivni,

estetski

kriteriji

ekonomičnosti, elegance, moči, jasnosti in neposrednosti procesa kontaktiranja, preko
katerega vsak posameznik na sebi lasten način, v skladu s svojimi potrebami in glede na
danosti konkretnega okolja oblikuje svojo eksistenco ter si s tem tudi postavlja svoja lastna
merila zdravja.
Gestalt terapija se osredotoča na doživljanje 'tu in zdaj'. Je temeljno orodje za spodbujanje
klientovega zavedanja njegovega doživljanja, ki se vedno dogaja v sedanjosti. Pri tem ne gre
za zanikanje preteklosti ali prihodnosti, temveč za dejstvo, da sta spominjanje preteklosti ali
predvidevanje prihodnosti procesa, ki se dogajata sedaj in imata neko vlogo in funkcijo v
kontekstu klientove sedanje situacije. Osredotočanje na 'tu in zdaj' ima lahko različne
funkcije. Posameznik, ki se je udeležil terapije, se ne ukvarja z rekonstrukcijo preteklosti in z
iskanjem vzrokov za svoje sedanje težave, vendar je v stiku s terapevtom. Ta v terapiji
ustvarja tako imenovane varno-nevarne pogoje, ki so za posameznika nepredvidljivi, kar pa
mu omogoči nove izkušnje, zaradi katerih se lahko začne zavedati svojih vzorcev odzivanja,
katere je razvil v preteklosti. Poleg tega spoznava nove možnosti, ki jih ponuja sedanjost. Na
ta način, ne da bi se moral nujno spominjati konkretnih dogodkov ali preteklih odnosov (lahko
pa se spomini spontano pojavijo), razrešuje tudi svojo preteklost.
Naj omenimo še dva pristopa terapije, ki se nam zdita pomembna. Terapija s pomočjo
umetnosti vključuje posebno vrsto, t.j. glasbeno terapijo, o kateri govori B. Kroflič (2015, str.
78-80). Gre za medosebno umetnostno naravnan proces. V njem terapevt uporablja glasbo v
vseh njenih razsežnostih – telesnih, čustvenih, miselnih, socialnih, estetskih, duhovnih. Tako
pomaga posamezniku izboljšati, obnoviti ali obdržati zdravje v najširšem pomenu besede.
Namenjena je zelo različnim posameznikom, tudi tistim, ki so doživeli določene travme,
zlorabe ... Glasba deluje kot pomoč pri samopotrjevanju. Pomaga pri spodbujanju razvojne
rasti, pospeševanju in izboljševanju učenja in pri lajšanju sproščanja in zmanjševanju stresa.
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Glavni cilj je neko glasbeno doživetje in je pogosto povezano tudi z drugimi umetnostnimi
izraznimi sredstvi. Tako lahko ples ob glasbi vzbuja določene čustvene, psihosomatske in
psihološke odzive in s tem deluje terapevtsko. Petje in glasovno izražanje pa olajšujeta
terapijo in spodbujata socialno interakcijo in krepitev samozavesti. Avtorica prav tako govori
o umetnostni terapiji (prav tam, str. 71-74).
Pri nas se vedno bolj uporablja tudi izraz pomoč z umetnostjo. To je vrsta terapije oziroma
psihosocialne pomoči, ki poteka skozi procese doživljanja, izražanja in ustvarjanja z
umetnostnimi izraznimi sredstvi. Postaja vse pomembnejša za spodbujanje procesa
samoaktualizacije. Pri tej vrsti terapije se uporablja različna umetnostna sredstva, ki
posamezniku omogočajo, da izrazi svoja občutja, čustva, misli in jih na ta način posreduje
drugim. Cilj zagotovo ni dovršena umetniška stvaritev, temveč osebnostna integracija in
samopotrjevanje. Namenjena je osebam z različnimi problemi in vsakomur, ki svoj notranji
svet želi raziskovati s pomočjo umetnosti. Umetnost ima mnogo pozitivnih vidikov: v
dejavnost se lahko vključi kdorkoli, ne glede na nadarjenost in stopnjo poznavanja umetnosti.
S pomočjo različnih vrst umetnosti se posameznik lahko izraža in komunicira. Poleg tega
spodbuja ustvarjalnost in spodbuja domišljijo. Umetnostne dejavnosti povezujejo osebnostne
zmogljivosti posameznika, ga sproščajo in razveseljujejo.
Naj omenimo še eno vrsto terapije, ki je prav tako pomembna in sicer terapija s pomočjo
živali. Kot že samo ime pove, gre za terapijo, kjer je vedno prisotna žival. Izraz 'terapija z
živalmi' (ang. 'pet therapy') je leta 1961 utemeljil nevropsihiater in otroški psihoterapevt Boris
Levinson (Ballarini 2005). Pri psihoterapiji je za pomoč uporabil male živali. Izpostavil je, da
psi, mačke, kunci in ostali hišni ljubljenčki lahko pripomorejo k izboljšanju komunikacije,
lahko izboljšajo razpoloženje bolnih in hospitaliziranih posameznikov, poleg tega pa
sodelujejo tudi pri rehabilitaciji bolnikov, ki so doživeli infarkt ali travme po invalidnosti.
Kasneje so iz tega razvili dva pristopa, in sicer terapijo s pomočjo živali in aktivnosti s
pomočjo živali. Tovrstna terapija je vedno usmerjena v določen cilj, v katerem je žival, ki
ustreza določenim kriterijem, enakovreden udeleženec procesa zdravljenja. Tudi to terapijo
izvajajo za to izučeni strokovnjaki oziroma terapevti. Namenjena je izboljšanju človekovega
fizičnega, socialnega, čustvenega in miselnega delovanja. Terapija je lahko individualna ali pa
skupinska in se izvaja v različnih okoljih (Standards of Practice for Animal Acitivies and
Therapy v Marinšek in Tušak 2007, str. 140).
M. Marinšek in Tušak (2007, str. 140) terapijo s pomočjo živali definirata: »Tovrstna terapija
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je formalen program zdravljenja, kjer je določenemu pacientu dodeljena določena žival z
vodnikom. Vodnik živali in terapevt se najprej dogovorita za točno določene cilje, ki morajo
biti doseženi, in naredita načrt, kako te cilje tudi doseči. Tu gre za konkretne cilje, in kar je
najpomembneje, za merjenje napredka v doseganju teh ciljev.«
Prav tako živali lahko mnogokrat predstavljajo most med terapevtom in pacientom. Sprostijo
ozračje in tudi terapevti se pacientom zdijo prijaznejši, manj zastrašujoči, zaradi česar se
pacienti počutijo bolje. Sproščenejše vzdušje in prisotnost živali tako pogosto pomaga prebiti
led in omogoča začetek pogovora (Kruger in Serpell v Fine 2010, str. 41).
Na drugi strani pa so aktivnosti s pomočjo živali, ki dajejo možnost za motivacijske,
izobraževalne, sprostitvene in terapevtske koristi in izboljšujejo kvaliteto življenja
posameznika. Aktivnosti s sodelovanjem živali so postavljene v določeno okolje s posebej
izučenimi strokovnjaki in tudi prostovoljci v povezavi z živalmi, ki ustrezajo določenim
kriterijem (Standards of Practice for Animal – Asisted Activities and Therapy v Marinšek in
Tušak 2007, str. 136). Glavna razlike med terapijo z živalmi in aktivnostmi, kjer sodelujejo
živali je, da slednje nimajo določenih ciljev (v prav tam, str. 141).

2.3 Igra kot način spopadanja s travmo
Leta 1940 je Carl Rogers utemeljil nov način psihoterapije (History of Play 2013), t.i. terapija,
osredotočena na pacienta. Poudarek pri njej je bil na odnosu med terapevtom in stranko, ki je
temeljil na pristnosti, sprejemanju in zaupanju. Ta način terapije je navdušil strokovnjakinjo
Axline, ki je nato razvila nov terapevtski pristop za delo z otroki, imenovan neusmerjena
igralna terapija. Uporabila je pristop, ki se osredotoča na posameznika, in tako oblikovala
jasne in jedrnate metode in teorije igralne terapije. Tako se je igra kot način terapije začela
širiti. V 80. letih so jo začeli uporabljati tudi v Angliji in ustanovljena je bila British
Association of Play Therapists (BAPT). Več o sami igralni terapiji bomo obrazložili v
nadaljevanju.

2.3.1 Opredelitev in značilnosti igralne terapije
Splošen pogled odraslih na igro je kot na način zabave, ki nikakor ni povezana z ničemer
težkim (Cattanach 2008, str. 37). Vendar so številni strokovnjaki dokazali (Marjanovič Umek,
Zupančič, Hyder, Eugster, Cattanach, Bercht, Doyle ...), da to ne drži. Vseeno so bili v
začetkih nekateri strokovnjaki mnenja, da igra nikakor ne more biti mehanizem za zdravljenje
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otrok, saj naj bi veljala za neresen pristop. Trdili so namreč, da je igra nekaj, kar počnejo
ženske z otroki, zaradi česar ni intelektualno dosledna in zaradi česar je ne bi smeli uvrščati
med resne terapije. Močan vpliv na ta pokroviteljski odnos do igre je imel nekoč v družbi
vseprisoten podcenjevalni odnos do ženskega spola. Kljub temu so mnogi strokovnjaki
ugotovili, da je igralna terapija izredno pomembna za pomoč otrokom s travmatičnimi
izkušnjami.
Cattanach (2008, str. 49) pove, da je igra otrokovo naravno sredstvo za izražanje. V igri otroci
lahko odigrajo svoje občutke, napetosti, frustracije, negotovosti, agresijo, strah, zmedenost.
Travmatizirani otroci v svojo igro, umetnost, pripovedovanje zgodb in socialno interakcijo
vključujejo dogodke, podrobnosti težkih dogodkov (Hyder 2005). Če je otrok doživel stres v
bolnišnici, ga bo predeloval na primer tako, da bo zdravil igrače, jim dajal injekcije, dokler
travme ne bo prešel. To je otrokova najbolj zdrava reakcija na travmatične izkušnje
(Marjanovič 1981). Tovrstna igra otroka resda napeljuje k ponovnemu doživljanju
neprijetnosti, a mu hkrati omogoča spoprijemanje z njimi (Freud v Marjanovič Umek in
Zupančič 2005, str. 23). Otrokov jaz, torej njegov zavedni del, ki je travme doživel pasivno, v
igri aktivno sproži oslabljeno ponavljanje iste travme. Otrok upa, da bo njen potek lahko
samostojno obvladal. V igri počasi prehaja iz pasivnega delovanja v aktivnega. S tem skuša
psihično premagovati življenjske pritiske. Z aktivno reakcijo na pritiske v igri postopoma
ustvarja situacijo, ki jo lahko obvlada. Igra mu služi kot metoda, s katero pasivno doživetemu
neprijetnemu dogodku doda aktivno protiutež. Otroška igra ni neposredna upodobitev
realnosti, ampak je odraz otroških čustev. V otroški igri otrok razstavlja svet na način, ki
ustreza njegovemu čustvenemu odzivanju nanj (Sutton-Smith 1997, str. 166).
Walder (1933 v Marjanovič Umek in Zupančič, str. 25) je trdil, da je igra asimilacijski proces,
ki otroka vodi k zaporednemu kognitivno-čustvenemu premagovanju nepredelanih doživetij.
Njegove trditve je dopolnil Erikson (1978 v prav tam), ki je menil, da igra služi simbolnemu
ponavljanju doživetij, ki jih otrok v preteklosti ni uspel zadovoljivo predelati, in da se v igri
uči aktivnega obvladovanja tistih vidikov svojega življenja, ki jih je le pasivno doživel v
preteklosti. Dighton (2001 v Cattanach 2003, str. 43-44) izpostavi, da terapevtska pomoč
lahko otrokom omogoči, da spremenijo svoj pogled na travmatičen dogodek in na ta način
lajša trpljenje, ki ga doživljajo oziroma so ga doživljali. Ta sprememba lahko nato vpliva na
otrokovo vedênje, zaznavanje, odnose in prepričanja.
O igralni terapiji in njeni pomembnosti govori Eugster (2007). Izpostavi, da so igralni
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terapevti z leti in z različnimi raziskavami ugotovili, da je igralna terapija zelo učinkovita
metoda psihičnega zdravljenja otrok, ki imajo različne socialne, čustvene ali vedenjske
težave. Prav tako je zelo učinkovita kot pomoč otrokom, ki so doživeli težje stresne ali
travmatične izkušnje. Izpostavi tudi, da je igralna terapija drugačna kot samo igra, saj zahteva
igralnega terapevta, ta pa mora biti izurjen in izučen, da v terapiji ustvari varno okolje in da
vzpostavi sodelovanje z otrokom, ki bo slednjemu v dobrobit, in da igro naredi učinkovito.
Otrokova sposobnost lajšanja svojih čustvenih težav in nato razvijanja vedênja, ki je za
njegovo življenjsko okolje najbolj primerno, je prav v edinstvenem terapevtskem okolju.
British Association of Play Therapists (BAPT) igralno terapijo definira kot dinamičen proces
med terapevtom in otrokom. V njej otroci glede na svoje sposobnosti in želje raziskujejo svoje
pretekle izkušnje, zastavljajo vprašanja, razmišljajo o zavednem in nezavednem. Terapevt
spodbudi otrokove notranje zmožnosti za rast in spremembe. Igralna terapija je osredotočena
na otroke, pri tem pa je igra glavni medij, pogovor pa sekundarni (British Association 2014).
Druga organizacija, imenovana Association of Play Therapy iz Anglije (1997 v Seymour
2016, str. 7) igralno terapijo definira kot sistematično uporabo teoretičnega modela za
vzpostavitev medosebnega postopka, v katerem igralni terapevt uporablja terapevtske moči
igre za pomoč pacientom pri preprečevanju ali razreševanju psihosocialnih težav in s tem
omogoči optimalno rast in razvoj posameznika.
Winnicott (Hyder 2005) je igro opredelil kot posrednika med otrokovim notranjim svetom in
zunanjim, resničnim svetom. Igra otroku omogoča varen prostor, kjer se njegove notranje
napetosti sproščajo in razrešujejo. Poleg tega trdi, da je igra način samozdravljenja, saj otroci
sami razrešujejo svoje težave in notranje napetosti. Izpostavil je, da se je potrebno zavedati,
da je igra že sama po sebi terapevtska. Potrebno je omogočiti otroku prostor in čas za igro, saj
ima igra takojšnje in specifične uporabnosti.
Cattanach (2003, str. 136) označi igro kot izredno pomembno za otroke, ki so izgubili
družino, prijatelje ali so negotovi o svojem nadaljnjem življenju. Pove, da je razmerje z
odraslim, ki se zna igrati z njimi, najboljši način okrevanja. Avtorica izpostavi pomembnost
igre za otroke begunce. Trdi, da je zanje še posebej koristna igra vlog, saj tako osmislijo svoje
novo okolje. Cattanach (prav tam, str. 24) je torej opisala igralno terapijo kot način pomoči
otrokom z različnimi težavami. Ti s pomočjo igre vzpostavljajo stik z zunanjim okoljem.
Izpostavila je, da ne obstaja ena prava definicija igre.
Ogawa (2004 v Cvetek 2009) izpostavi ključne elemente igralne terapije. Eden izmed njih je
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tako imenovan občutek nadzora. Trdi, da se otroci v igralni terapiji mnogokrat vedejo, da je
zunanje dogajanje, ki je sicer zunaj njegovega nadzora, pod njegovim nadzorom. Domišljija v
igri otrokom dovoljuje, da zgodbo spremenijo tako, da lahko postanejo pogumni in dovolj
močni, ter da gredo lahko naprej od svojih občutkov nemoči in pomanjkanja avtonomije.
Pomembno je ponovno pridobivanje občutka moči, ki vpliva na okrevanje. V igri se to lahko
kaže kot oblika maščevanja, rešitve, tolaženja ali domišljijske igre. Otroci so s pomočjo igre v
obliki igralne terapije bolj sposobni izraziti in sprejeti sami sebe. Občutijo svobodo in to, da
so lahko v polnosti to, kar so, ne glede na svoje občutke. Dejstvo, da so ti resnični in
neodvisni, spodbuja njihovo sposobnost za konstruktivno samousmerjanje in tako otroci
dobijo večji občutek nadzora.
Otroku (Eugster 2007) s težko preteklostjo je potrebno omogočiti okolje, kjer lahko svoje
izkušnje izraža s pomočjo igre. Takrat se otrokov naravni razvoj ponovno zbudi in občutki,
čustva, ki jih je zadrževal v sebi, pridejo na plan. Slednje nazorno oriše analogija s telesom –
kadar je telo fizično poškodovano, potrebuje čas, da se pozdravi. Prav tako ima otrok čustveni
sistem, ki je sposoben samozdravljenja, če ima le primerno spodbudo za to. Terapija otroku
omogoča, da prebudi sposobnosti samozdravljenja, naloga terapevta pa je, da ga pri tem
spodbuja tako na čustveni kot psihični ravni. Pri igralni terapiji otrokom ni potrebno govoriti,
da se počutijo bolje. Avtorica Cattanach (2003, str. 53) pove, da sta pri igralni terapiji
pomembni dve vrsti prostora. Prvi je fizični prostor, kjer se srečujeta terapevt in otrok. Drugi
pa je psihični prostor, ki se razvije med njima. Fizični prostor mora biti predvsem varen,
postavljene morajo biti jasne meje in usmeritve. Varen prostor pomeni, da je v njem potrebno
določiti nekatera pravila, npr. da mora igra potekati brez nasilja in nasilnega vedenja. Pravila
veljajo za oba, določiti in obrazložiti pa jih mora terapevt (prav tam, str. 83). Za otroke, ki so
doživeli spolne zlorabe, je potrebno določiti meje telesnega dotikanja in zasebnosti. Terapevt
in otrok morata jasno opredeliti svoje vloge, svoje odgovornosti do sebe in drug do drugega.
Terapevt mora otroka aktivno opazovati in poslušati. Odzivati se mora na otrokove želje, npr.
pri igri vlog, in nuditi pomoč pri drugih igrah. Za igralno terapijo je predvsem značilen močan
interes, pogosto ponavljanje, močno vživetje v igro. Otroci pri tem pozabijo na vse okoli sebe,
zavzetost za igro pa jim lahko razberemo že iz obraza (Freud v Marjanovič Umek in Zupančič
2005, str. 24-25).
Nader in Pynoos (1991 v Cvetek 2009) poudarjata različne dejavnike pri igralni terapiji in
tako imenovani posttravmatski igri. Tako kot nekateri drugi strokovnjaki trdita, da je
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izrednega pomena količina varnosti in svobode, ki jo imajo otroci, da izrazijo svoje občutke.
Prav tako je pomembna stopnja nadzora otrok in kakovost pospešene kognitivne in čustvene
predelave dogodka. Poudarita konec igralne terapije, kjer naj bi otrok dosegel zadovoljstvo s
svojim zaključkom igre.

2.3.2 Potek igralne terapije
Moustakas (1953/74 v Cattanach 2008, str. 49) postopek terapije s pomočjo igre razdeli na
štiri faze glede na otrokovo čustveno vedênje. Na začetku terapije so ponavadi otrokova
čustva zelo razdrobljena, njegovi občutki pa večinoma negativni. Nato se skupaj z razvojem
razmerja s strokovnim delavcem spremeni otrok. Sovražen odnos, jeza do nekega dogodka ali
osebe postaneta vedno bolj navzoča, intenzivna in prav to je druga faza terapije. Naloga
terapevta je, da te občutke in čustva sprejme, saj na ta način postanejo manj intenzivni. Tako
se pojavi tretja faza (prav tam), v kateri negativna čustva in občutki pri otroku niso več
izraziti, a so še vedno prisotni. V zadnji fazi se začnejo pojavljati pozitivni občutki in čustva.
Otrok sebe vidi v bolj sprejemljivi luči in tudi z drugimi ljudmi vidi ponovno možnost
vzpostavitve uravnoteženih odnosov. Končni cilj in rezultat igralne terapije je (Eugster 2007),
da se otrokov notranji psihološki svet spreminja ter raste s pomočjo izražanja čustev skozi
igro.
Hyder (2005) opisuje različne vrste terapevtske igre. Pri čutni igri otroci uporabljajo otipljive
materiale, npr. glino, in tako raziskujejo svet skozi svoja čutila. Lahko se preigravajo,
oblikujejo ali mažejo v skladu s svojimi potrebami. Pri predstavitveni igri otroci uporabljajo
igrače in rekvizite za pripovedovanje zgodb, ki bodo prikazale njihove notranje občutke, skrbi
in strahove. Simbolna igra je igra, kjer se otroci med seboj pogajajo o pravilih igre in
zgodbah, ki jih bodo igrali. Otrok jasno pokaže, kdaj se igra začne in konča. S pomočjo te igre
lahko otrok razišče težke občutke, travme, doživetja, izkušnje.

2.3.3 Vloga terapevta v igralni terapiji
Velikega pomena je tudi vloga terapevta. Ta mora spoštovati otroka in njegovo sposobnost
samostojnega reševanja problemov. Otroku je potrebno pustiti, da sam išče rešitve. Axline trdi
(v Cattanach 2008, str. 49), da ima posameznik v sebi sposobnost reševanja svojih težav.
Pove, da so pri igralni terapiji pogoji za rast in razvoj idealni in na ta način otrok stremi k
neodvisnosti. Dighton (2001 v Cattanach 2003, str. 43-44) trdi, da otroci, ki doživljajo travme,
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vedno težijo k izražanju le teh, in da so vezi med problematično izkušnjo in izražanjem te
izkušnje lahko znane ali neznane. Nadaljuje, da je ključnega pomena pri igri simbolna
oddaljenost, ki otrokom omogoča, da varno izražajo svoja čustva, občutke, misli, prepričanja
in odnos do travmatičnih dogodkov. Ti se izražajo in odkrivajo s pomočjo razgibanega in
aktivnega sodelovanja s terapevtom, ki mora potekati v okviru jasno opredeljenih
terapevtskega odnosa, prostora in terapevtske pogodbe. Terapevtski postopek lahko pomaga
otrokom, da aktivno spremenijo svoj pogled na življenjske izkušnje, ki so jih doživeli in
hkrati lajša trpljenje povezano z njimi. Spremenjen pogled na travmatične izkušnje pa nadalje
povzroči spremembe v vedenju, odnosih, prepričanjih ...
Odnos med terapevtom in otrokom naj temelji na spoštovanju, terapevt pa naj otroka sprejema
brez predsodkov (Cattanach 2008, str. 49). Odnos se mora začeti graditi že ob prvem srečanju,
takrat pa je pomembno tudi sodelovanje drugih odraslih, npr. staršev, skrbnikov ... Cattanach
(2003, str. 39-40) pove, da je potrebno otroku obrazložiti namen terapije, kako bo ta potekala
in razloge, zakaj je potrebna. To je izredno težko pri majhnih otrocih in tukaj je ključna vloga
terapevta, da otroku obrazloži na način, ki bo njemu razumljiv. Avtorica trdi, da je otroku
potrebno dati čas, da se odloči, ali želi sodelovati ali ne. Vedati je treba, da se za večino
igralnih terapij otroci ne odločijo sami, vendar jih v to podprejo oziroma pripeljejo starši.
Pomembna je tudi iskrenost terapevta (Doyle 1997), saj le ta močno vpliva na nadaljnje
zaupanje. Največji problem predstavlja prav postopek pridobivanja zaupanja otrok, ki so
doživeli težke izkušnje. Ti otroci ponavadi ne zaupajo nikomur (Doyle 1997, str. 53). Zato je
naloga terapevta oziroma delavca, da otroku dokaže, da je zaupanja vreden. Otrok mora biti
prepričan, da pogovori in dejanja ostanejo med njima Če otrok ugotovi, da je strokovni
delavec izdal njun pogovor, bo slednji za vedno izgubil zaupanje. Izredno pomembno je tudi,
da strokovni delavec, terapevt ne obljublja stvari, katerih ne more izpolniti oziroma za katere
ne ve, ali jih bo lahko izpolnil.
West (1992 v Cattanach 2003, str. 40) izpostavi klučne spretnosti terapevta. Terapevt mora
biti sposoben komunikacije z otrokom, mora biti pristen, pozitivno naravnan in nikakor
posesiven. Kljub temu mora dajati občutek topline, imeti mora ogromo empatije. Poleg tega
mora otroka spoštovati.

2.3.4 Vrste igralne terapije
Različni avtorji različno opredeljujejo vrste terapije. Tako ločimo neusmerjeno igralno
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terapijo (ang. 'non-directive play therapy'), ki jo nekateri imenujejo tudi v otroka usmerjena
(ang. 'child-centered') (Glover in Landreth 2015, str. 93). To vrsto terapije bi lahko primerjali
z Dightonovo (2001 v Cattanach 2003, str. 49) terapijo, ki jo vodi otrok (ang. 'child
directed'). Pri neusmerjeni igralni terapiji ima terapevt neposreden pristop do otroka. Otroku
omogoča, da sam določi dnevni red, fokus in čas igralne terapije. V otroka usmerjen pristop
dela sprejema otroke brez sodbe ali pritiska za spremembo. Terapija ni usmerjena v točno
določen problem, ampak je bolj splošna. To pomeni, da si terapevt prizadeva izboljšati
samozavest in se osredotoča na občutke in čustva, ki določajo neprimerna vedenja otrok.
Čustva, kot so razočaranje, jeza, strah, tesnoba, zaskrbljenost, lahko otroci izražajo na
družbeno nesprejemljiv način. Ponavadi se ta čustva izražajo v vedenju otrok, kar je možno
rešiti tako, da se otrok igra v varnem, toplem okolju, kjer je navzoč pozitiven odnos. To
terapevti lahko dosežejo v igralni terapiji, kjer sami oblikujejo in razvijajo takšno ozračje.
Tovrstna terapija se osredotoča na življenje otroka, ki je doživel travmatično, težko izkušnjo.
Najpomembnejši je odnos, ki ga terapevt vzpostavi z otrokom. Terapevt ne uporablja
posebnih tehnik, pravzaprav se jim izogiba, velik poudarek pa daje na razmerje in odnos do
otroka. Tako je otrok tisti, ki odloča, ali bo s terapevtom delil svoje težke izkušnje, kdaj jih bo
delil in na kakšen način. Zato je pri tej vrsti terapije ključno, da terapevt otroka sprejme, mu
nudi toplino in občutek varnosti (Axline 1964 v Glover in Landreth 2015, str. 93), prav tako
mora terapevt verjeti, da je otrok sposoben sam reševati svoje težave in se spopadati s svojimi
občutki. Naloga terapevta je, da otroku prepušča vso odgovornost za sprejemanje odločitev in
odgovornost za spreminjanje svojega vedenja (Axline 1969 v Cattanach 2003, str. 50). S
pomočjo tovrstne terapije se v otrocih sproščajo njihovi notranji nameni, postanejo bolj
ustvarjalni in s tem sposobni samozdravljenja (Landreth 2012 v prav tam).
Axline (1974 v Nabors in Kichler 2016, str. 439) je trdila, da igranje s pomočjo izražanja
čustev in igranje različnih čustev pomaga otrokom pri prepoznavanju teh. Pomaga jim, da se
jih zavejo, se z njimi soočijo in se jih naučijo nadzorovati ali jih opustiti. Tako lahko dosežejo
čustveno sprostitev in se začnejo zavedati lastne moči in pravic. Prav tako so o neusmerjeni
igralni terapiji govorili Wilson, Kendrick in Ryan (1992 v Cattanach (2003), str. 49 -50).
Trdijo, da ima vsak posameznik zmožnost samozdravljenja in reševanja svojih težav, če mu je
le ponujena priložnost in prave razmere.
Moustakas (1955 v Kottman 2010, str. 49-50) omenja, da ima neusmerjena igralna terapija pet
ločenih faz. Opis faz se nanaša na otrokove občutke, stališča in ne na interakcijo med njimi in
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terapevtom. V prvi fazi otroci izražajo razpršene negativne občutke s pomočjo igre. V
naslednji fazi na zelo očiten način izražajo nasprotujoča si čustva in občutke. Ponavadi sta
prisotni predvsem dve čustvi – strah in sovraštvo. V tretji fazi so zopet značilna negativna
čustva, vendar so ta ponavadi usmerjena v nekaj določenega. Naj bodo to starši, sorojenci ali
celo terapevt. Pogosto je izražanje teh čustev neprimerno starosti otroka, to pomeni da otrok
zdrsne na nižjo razvojno stopnjo. V četrti fazi se ponovno pojavijo nasprotujoča si čustva,
tako negativna kot pozitivna. Ta čustva se prav tako specifično usmerjena, lahko v starše,
skrbnike, sorojence, terapevta ali druge vpletene. V zadnji fazi tovrstne terapije otroci
večinoma izražajo le še pozitivne občutke. Hkrati izražajo realističen negativen pogled in
odnos do travmatične izkušnje, vendar brez odklonskega vedenja in brez nasprotujočih si
čustev.
Naslednja vrsta terapije, ki jo omenjajo različni avtorji je, usmerjena igralna terapija (ang.
'directive play therapy'). Nekateri jo opredelijo tudi kot kognitivno-vedenjsko (ang.
'cognitive-behavioural play therapy') igralno terapijo. Temelji na prepletanju zaznavanja
(Cattanach 2003, str. 60), čutenja, vedênja in fiziologije otroka. Nesprejemljivo, moteno
vedênje je odraz nerazumljenega mišljenja. Tako ta terapija temelji na spoznavnih
spremembah. Gre za strukturiran, ciljno usmerjen način dela in ima čas trajanja. Na začetku
dela z otrokom strokovnjak določi za vsakega otroka posebej specifične cilje. Terapevt skuša
doseči, da se otrok nauči spopadati s težavami in stresnimi situacijami. Prav tako skuša
spremeniti otrokove nerazumne in pomanjkljive vzorce razmišljanja. Hkrati skuša pomagati
otroku pri doseganju razvojnih mejnikov, ki jih ni dosegel (Knell v Kottman 2010, str. 55).
Za to vrsto terapije je značilno, da je problemsko usmerjena. Terapevt obravnava misli,
čustva, fantazije in tudi otrokovo okolje. Poudarek je na razvijanju novih, bolj prilagojenih
misli, vedenj in razvoj uporabnih tehnik za spopadanje z vsakdanjimi težavami (Knell 1994 v
prav tam, str. 52).
Vloga strokovnega delavca je, da otroku pomaga oblikovati misli, ki opisujejo položaj, v
katerem se je znašel in nikakor vsiljevati svojih misli. Tako lahko prepoznava otrokove fobije,
strahove in občutke glede travme. Cilj je, da otrok razvije sebi bolj prijetne misli in vedênja,
nauči se obvladovati svoja čustva, prav tako pa se nauči strategij spopadanja s težavami.
Terapevt mora biti pri tej terapiji izredno aktiven in usmerjevalen. Na začetku uporabi
formalne in neformalne pristope, da oceni delovanje in značilnosti otroka. Nato določi cilje, ki
jih želi doseči s terapijami. Ti so vedno merljivi, konkretni, pomembno je doseganje
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sprememb v otrokovem vedênju, občutkih, čustvih, odnosih in mnenju oz. pogledih. Izredno
pomembno je, da terapevt uporablja široko paleto različnih kognitivnih in vedênjskih ukrepov
oziroma tehnik pomoči. S poznavanjem različnih tehnik lahko izbere tisto, ki bo za
posameznika najučinkovitejša (Knell 1993, v prav tam, str. 54).
Tudi usmerjena igralna terapija ima faze (Knell v Kottman 2010, str. 53). Prva faza je ocena.
Terapevt oceni otroka, njegov način delovanja, stopnjo razvoja, težavo, zaradi katere se je
udeležil igralne terapije in otrokov pogled na to težavo. V tovrstno terapijo skušajo vključiti
tudi starše in v tej fazi terapevt preuči tudi pogled staršev na težavo, ki ovira otroka. Druga
faza je uvod ali usmeritev. Terapevt predstavi otroku jasno razlago, kako on in starši dojemajo
težavo, ki otroka pesti, in obrazloži, kako bo potekal sam proces igralne terapije. V tej fazi
terapevt in starši določijo vlogo staršev v procesu igralne terapije. Sledi osrednja faza. V njej
terapevt uporablja različne tehnike in pristope, s katerimi uči otroka, kako se spopadati s
travmatičnimi dogodki. Poleg tega terapevt skuša povezati otrokove izkušnje iz terapije z
dogodki v resničnem življenju. V fazi zaključevanja terapevt z otrokom raziskuje otrokove
načrte za prihodnost in njegove potencialne načine spopadanja z zahtevnimi situacijami, ki ga
čakajo. Terapevt nazadnje potrdi spremembe, ki jih je otrok dosegel. Naj bodo to spremembe
v vedênju, razmišljanju, čustvih.
Zadnja vrsta terapije, ki jo opredeli strokovnjakinja Cattanach (prav tam, str. 25), je igralna
terapija skupaj s starši oziroma skrbniki. Naloga strokovnjaka, terapevta, je usposabljanje
staršev, da lahko sami opravljajo v otroka usmerjeno terapijo, in spodbujanje staršev, da
naučeno zares prenesejo v resnično življenje. Namen teh terapij je pomagati staršem ustvariti
sprejemljivo, varno okolje, v katerem otrok lahko izraža svoja čustva in občutke v celoti.
Terapije pomagajo otroku razumeti odrasle in razviti zaupanje vase in v starše ter naučijo
samostojnega reševanja problemov. S tem se izboljša komunikacija v družini in okrepijo vezi
med družinskimi člani. Kljub temu da je mnogo strokovnjakov mnenja, da bi morala biti
igralna terapija namenjena samo otrokom, Getz (2011) poudarja pomembnost terapije s starši,
saj otroci največ časa preživijo doma, tam pa se tudi največ igrajo. S pomočjo te terapije starši
dobijo možnost, da postanejo del otrokovega notranjega sveta (Vanfleet in Glade 2016, str.
138-139), pokažejo zanj zanimanje, ga sprejmejo in hkrati pomagajo otrokom razumeti ter
sprejeti sebe. Otroci tako pokažejo veliko čustev, vez med starši in otrokom se okrepi, bolj
postanejo usklajeni. Pri otroku je mnogokrat zaznan napredek v razvoju govora, bolje
prepoznava in uravnava svoja čustva, bolje se odziva na težave ter se z njimi lažje spopada.
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Poleg tega pa mu tovrstna terapija pomaga pri vključevanju med vrstnike. Otroci postajajo
bolj samostojni, njihova pozornost je bolj trajna, uspešnejši so pri reševanju težav v igri,
pridobivajo občutek lastne vrednosti, obvladovanja in lastne učinkovitosti. Otrok pri terapiji s
starši spozna, da je ljubljen in pomemben, kar avtorja Vanfleet in Glade (prav tam) izpostavita
kot najpomembnejši rezultat.
Vanfleet in Glade (2016, str. 145) potek terapije s starši opredeljujeta enako, kot poteka
usmerjena igralna terapija, vendar se podrobnosti njenega poteka razlikujejo glede na otroka
in njegovo družino. Trdita, da mora biti terapevt izredno teoretično podkovan, poznati mora
posebnosti igralne terapije, usmerjene v otroka, dobro mora znati opazovati starše in jih nato
učiti o terapevtskih postopkih. Poleg tega mora poznati tudi pravila neusmerjene igralne
terapije (in jo znati prikazati staršem), poznati mora družinsko terapijo, skupinsko terapijo in
znati posredovati v sporih med staršema oz. skrbnikoma.
Prva seansa tovrstne igralne terapije se začne z enim od staršev in otrokom (Cattanach 2003,
str. 56-57), v nadaljnjih terapijah pa se lahko vključijo vsi družinski člani. Terapevt je pri tem
nevtralen opazovalec družine, ki jo na koncu terapije o svojih opažanjih obvesti. Ko se starši
počutijo dovolj suvereno, lahko terapijo nadaljujejo sami doma. Pomembno je, da se starši
poleg seans z otrokom srečujejo s terapevtom tudi sami in se z njim nemoteno pogovarjajo o
izzivih, s katerimi se soočajo med terapijami in doma.

2.3.5 Igre, ki pomagajo pri spopadanju s travmo
Opisali smo že različne vrste iger in njihove glavne značilnosti. Podkrepljeno s trditvami
različnih avtorjev smo zapisali, da ima igra v splošnem terapevtski učinek. Posamezniki, ki so
raziskovali igralno terapijo, pa izpostavljajo igre, ki imajo po njihovem mnenju najmočnejši
terapevtski učinek. V nadaljevanju bomo te igre navedli in podrobneje opisali, na kakšen
način pomagajo predelati travmatičen dogodek.
Pri dojemalni igri je najboljša metoda zdravljenja pripovedovanje zgodb. To je oblika
umetnosti, pri kateri sta pripovedovalec in poslušalec v neposrednem odnosu. Otrok bo ob
večkratnem poslušanju zgodb kmalu tudi sam začel pripovedovati, ob tem pa izrazil svoja
občutja. Ta sposobnost je izredno pomembna za vsakega otroka, za tiste, ki doživljajo travme,
pa še toliko bolj (Miller 2000). Cattanach (2003, str. 32) meni, da je za otroke, ki se ne znajo
dobro izražati in se zato tudi ne znajo izpovedati, pripovedovanje zgodb ključnega pomena,
saj je poslušanje lahko zelo dobra spodbuda za kasnejše pripovedovanje.
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Cattanach (2003, str. 57) omeni t.i. pripovedno terapijo. Le Vay (2002 v prav tam, str. 59)
opisuje pripovedno igro kot eno temeljnih v igralni terapiji, saj ta omogoča otroku in
strokovnemu delavcu raziskovanje razmerij in občutkov preko simbolne in metaforične
podobe. Trdi, da imajo ljudje naravno nagnjenost k pripovedovanju zgodb o lastnem življenju.
Prav simbolnost in metaforičnost pa sta lastnosti, ki naj bi se zakoreninili v odnos med
terapevtom in otrokom. Pripovedni okvir omogoča otroku, da sam začrta zaporedje, napove in
ustvari smisel svojih kompleksnih čustev, ki so posledica travmatične izkušnje. Skozi zgodbo
naj bi otrok spoznal in se zavedal sebe. Besede, ki jih izbira, stavki, ki jih sestavlja in
dogodki, ki jih vključuje ali izključuje, prispevajo k ustvarjanju tako pripovedi kot lastne
identitete. S pomočjo razvite identitete nato lahko doda smisel in red svoji težki izkušnji.
Kadar zgodbo govori terapevt (Lax 1999 v prav tam, str. 60), pomaga otroku pri reševanju
problemov tako, da mu omogoča razčleniti pomen življenja in odnosov ter pokazati razlike
med realnostjo in ponotranjenimi zgodbami.
Cattanach (prav tam, str. 147) izpostavi pripovedovanje grozljivih zgodb. Otroka je ob
poslušanju strah, a se ob tem še vedno počuti varnega, s čimer se nauči strah obvladati. Včasih
lahko srhljiva zgodba ustvari vez med otrokom in pripovedovalcem zgodbe – najprej s kriki,
strahom, ko se zgodba konča, pa s smehom in veseljem. Z večkratno ponovitvijo zgodbe bo
otrok strah celo povsem premagal. Kadar se igramo z otroki in poslušamo njihove zgodbe, je
zelo pomembno, da so komentarji, ki jih podajamo, povezani z zgodbo in ne z otrokovim
resničnim življenjem. Veliko teh zgodb izraža strašno bolečino izgube ali zavrnitve, vseeno
pa otrok potrebuje varnost zgodbe, da lahko prosto izrazi svoje občutke. Za otroke je dejstvo,
da je nekdo ob njih in posluša njihovo pripoved, način zdravljenja.
Mnogi strokovnjaki poudarjajo terapevtski pomen simbolne igre. Omenili smo že, da jo
nekateri imenujejo tudi domišljijska igra, igra pretvarjanja, lahko tudi sociodramska igra. S
to igro otroci predstavljajo neko dejanje, predmet, osebo ali pojav iz realnega ali pa
domišljijskega sveta – to so torej simboli (Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 46).
Simbolna igra otrokom omogoča nadzor nad dogodki, počasno raziskovanje in boljše
razumevanje dogodkov brez kakršnekoli bojazni, da bi izgubili tla pod nogami.
Smilansky (1968 v Marjanovič Umek 2005, str. 84-86) opisuje prednosti sociodramske igre.
Pri tej vrsti igre gre za sprejemanje in izvajanje dejanskih in potencialnih izkušenj, ki so
intenzivno osebnostne, medosebnostne ali družbene narave. Otroci s pomočjo tovrstne
dejavnosti oblikujejo nove povezave, razvija se njihova intelektualna disciplina. Povečuje se
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njihova koncentracija in izboljšuje samovrednotenje ter nadzor nad seboj. Otroci razvijejo
sposobnost lastne discipline, vezane na igro, saj morajo npr. v določeni igri zadrževati jok, ker
karakter igrane vloge to »zahteva«. Razvijejo empatijo, kooperativne spretnosti, postanejo
ustvarjalni, prilagodljivi, izboljšajo nadzor nad lastnimi odgovori. V tej igri otroci
dramatizirajo dogodke, v katerih sami niso neposredno udeleženi.
Simbolna igra je igra pretvarjanja, za katero Piaget (1962 v Marjanovič Umek in Zupančič
2005, str. 25) trdi, da otrokom zagotavlja priložnost, da izrazijo svojo negotovost, strah,
neprijetna doživetja in konflikte. To jim je omogočeno v okviru varnega konteksta, ki si ga
sami ustvarijo. S pomočjo dramatizacije, pripovedovanjem zgodb in domišljije otroci
obvladujejo svoje vzgibe, usvojijo strahove in nadzorujejo jezo. Dramatizacija tako otrokom
pomaga pri soočanju z nevarnostmi, ki so namišljene (Singer in Singer 2013, str. 11).
Kadar otroci preigravajo travmatične dogodke (Eugster 2007; Freud v Marjanovič Umek in
Zupančič 2005, str. 24), je to simbolno izražanje izredno terapevtsko. Dramska igra ponuja
otrokom možnost učenja empatije (Miller 2000) – v njej se morajo namreč vživeti v neko
vlogo in pogledati na nek dogodek skozi oči le te. Tako se otroci tudi v realnem življenju lažje
postavijo v vlogo nekoga drugega. Otroci začnejo sprejemati dejstvo, da vsi ne razmišljajo in
ne vidijo stvari enako kot sami (Cattanach 2003, str. 24).
Včasih igro odigrajo sami s seboj, včasih skupaj z vrstniki (Brown in Patte 2013). Dramska
igra pomaga sprostiti čustvene napetosti in travmatične dogodke, saj le te preigrajo na sebi
sprejemljiv način. Pri tem se ponavadi postavijo v vlogo močnejšega. Frustracije, stiske, strah
in občutek odvisnosti, ki jih doživljajo v realnem življenju, v njihovem domišljijskem svetu
izginejo. Otroci v igri kaznujejo nekoga, ki se ga v resničnem življenju bojijo, lahko se jim
uresničijo skrite želje ... V igri, pri kateri se otroci pretvarjajo (Marjanovič Umek in Zupančič
2005, str. 18), lahko ločijo čustveno obremenjujoče izkušnje od neprijetnega izvornega
konteksta, v katerem so jih doživeli. Simboli, ki jih uporabljajo v igri, pa lahko do neke mere
ublažijo neugodne izkušnje ponovnega doživljanja obremenilnih dogodkov.
Travmatične izkušnje v otrocih pogosto povzročajo občutek nemoči (Mikuš Kos idr. 1992).
Za obvladovanje tega občutka si otroci izmišljujejo fantazijske akcije, s katerimi bi lahko
preprečili dogodek, ustavili nasilje, preprečili poškodbe, ubijanje, skratka zavarovali sebe in
svoje bližnje.
Mnogokrat otroci svoja čustva izražajo prav v simbolni igri, npr. z nasiljem nad svojimi
igračami izločajo čustvo jeze (Eugster 2007). Tovrstna dejavnost otroka pojasnjuje postopno
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premagovanje dejansko doživetih negativnih čustev. S ponavljanjem počasi obvladujejo
problemsko situacijo. Otroci, ki so aktivni v takih igrah, postanejo miselno globlji in izredno
iznajdljivi pri iskanju novih idej in uresničevanjih teh (Marjanovič 1981). Kadar otroke muči
strah, ga bodo skušali zmanjšati tako, da bodo temo znova in znova preigravali prav s
pomočjo domišljijske igre (Singer in Singer 2013, str. 8). Otroci tako postajajo bolj
samozavestni in tudi dobivajo nadzor nad svojimi strahovi, saj so sami tisti, ki imajo nadzor
nad domišljijsko igro. Tovrstna dejavnost otrokom dovoljuje, da ustvarijo in razvijajo svet, ki
ga lahko nadzirajo in s pomočjo igre vlog posledično premagajo svoje strahove (Brown in
Patte 2013).
Cattanach (2003, str. 33) izpostavi simbolno oziroma domišljijsko igro kot glavno in ključno
za igralno terapijo, saj naj bi s pomočjo domišljijske igre otrok ustvaril izmišljen svet in tako
naredil sebi smiselno povezavo z realnim svetom. Avtorica loči tri vrste domišljijske igre,
katerim pripisuje pozitivne učinke. Prva je igra vživljanja ali vživetja, pri kateri je poudarek
na raziskovanju čutov. Pripomočki, ki se uporabljajo pri tej igri, so npr. a plastelin, glina,
barve. Druga je načrtna ali projektivna domišljijska igra, pri kateri otroci odkrivajo svet s
pomočjo igrač, lutk in drugih predmetov. Ti jim lahko predstavljajo stvari iz realnega
življenja, kar jim pomaga, da se ločijo od problema, ki jih tare, in s tem širijo poglede. Tretja
je igra vlog, pri kateri se otroci igrajo sami, ustvarijo neko znano situacijo, položaj, in se
pretvarjajo, da so nekdo drug, raziskujejo načine bivanja, počutja. Igre vlog so pomembne za
čustveno sprostitev in pomiritev. Pri igranju vlog otroci kombinirajo razne dele iz različnih
izkušenj v neko predstavo, katero nato v igri uresničijo.
O dramski igri govori tudi Jennings (1990 v Cattanach 2003, str. 56). Tej vrsti igre pripisuje
terapevtski pomen in dramsko terapijo opiše kot način osvobajanja bremen, ki so jih otrokom
naložili odrasli. Trdi, da se bodo otroci, ki se znajo vživeti v določeno vlogo in ki se znajo
igrati kreativno, vedno znali spoprijeti s težavami v nadaljnjem življenju. Poudari tudi, da
razvoj dramatičnih spretnosti omogoča samozdravljenje otrok.
Praper (1995, str. 195) izpostavi primer igre vlog. Trdi, da otroci do četrtega leta starosti
izredno težko prenašajo ločitve od staršev. Včasih je ta ločitev neizogibna, na primer ko
morajo otroci sami v bolnišnico. Vendar pa je pri tej starosti staršem težko prepričati otroke,
da bodo morali v bolnišnico, zato je najboljši pristop, da uporabijo igro. V tem primeru je
najbolj primerna igra zdravljenja, ki vključuje tako imenovane redne obiske staršev.
Pomembne so menjave vlog, pri čemer tudi otroci prevzamejo vlogo mame ali zdravnika.
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Prav tako s pomočjo igre vlog otroci odigrajo stiske, ki so jih morda doživljali med
zdravljenjem.
Naj omenimo tudi uporabo anatomskih lutk, kakršne uporabljajo strokovnjaki za delo z
otroki, ki so bili žrtve spolnih zlorab. Anatomske lutke imajo našite spolne organe,
uporabljajo pa jih predvsem pri mlajših žrtvah in tistih, ki ne morejo sproščeno govoriti o
podrobnostih zlorabe. Uporaba lutk omogoča opisovanje dogajanja skozi čustveno
podoživljanje situacije (Dvoršek 2008).
Ryan in Wilson (1996 v Cattanach 2003, str. 50-51) simbolno igro opredelita kot pomembno
zbliževalno, vključevalno dejavnost za otroke, ki so doživeli različne čustvene težave ali
druge travmatične izkušnje. Trdita, da naj bi se s pomočjo simbolne igre pri otrocih lahko
spremenile tri stvari. Misli in občutki, ki jih imajo otroci v sebi in jih niso imeli priložnosti
izraziti ali jih niso znali, se ozavestijo in pridobijo simboličnost. S pomočjo simbolnega
vživetja se spreminjajo notranji organizacijski vzorci, povečajo pa se povezave z drugimi
vzorci. Vzorci postajajo bolj fleksibilni, prav tako obnašanje otrok, vidne pa so tudi
spremembe v njihovem duševnem razvoju.
Izredno pomembna za otrokov razvoj je prosta igra. Prosta igra nima vnaprej določenih
pravil, zato otrokom omogoča, da razvijajo in uporabljajo svojo domišljijo. Pravila oblikujejo
in vzpostavljajo sami, jih spreminjajo in prirejajo po svoje. V prosti igri so dovoljena tudi tista
pravila, ki so družbeno nesprejemljiva. Kreativnost in domišljija sta izrednega pomena, saj
otrokom zagotavljata izzive v razvoju (Brown in Patte 2013). Hyder (2005) trdi, da je takšna
igra motivirana sama po sebi in jo otroci izvajajo brez zunanjega pritiska, ciljev, nalog in
jasnih navodil, opravljajo pa jo v lastno korist. Poleg tega je za otroke pomemben proces igre
in ne njen končen izdelek (Johnson idr. 1987 v Cattanach 2003, str. 137-138).
Prosta igra je trajna in pomaga otrokom, da se lažje samostojno in bolj samozavestno odločajo
tudi o dejanjih v realnem življenju. Zanjo otroci potrebujejo tehnične spretnosti, ki so jih do
sedaj že razvili, saj le tako igro lahko nadzorujejo. Po besedah Miller (2000) se otroci največ
naučijo med prosto igro, ko sami izbirajo in začenjajo dejavnost. V tem času igri posvetijo vso
svojo pozornost, hkrati pa vmes postavljajo številna vprašanja in vadijo svoje komunikacijske
sposobnosti. Temeljna vrednost proste igre je, da otroci lahko izberejo dejavnosti, ki jim tisti
dan najbolj ustrezajo. Pomembno je, da okolje nudi čim bolj različne možnosti izbire
dejavnosti. Otrók se v tem času ne sme usmerjati pri izbiri teme za igro niti se jim ne sme
vsiljevati igre, ki je ne sprejmejo. Potrebno jim je omogočiti, da se sami odločijo, kaj bodo
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počeli, jim pokazati spoštovanje in v njih vzbuditi občutek moči.
Rice grobo igro opredeli kot igro prerivanja, ki vključuje pretepanje in nadzorovano
sproščanje agresivnosti (1998 v Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 44). Prav zaradi
nadzorovanega sproščanja agresivnosti je primerna za otroke, ki so doživeli različne stresne
situacije ali travmatične dogodke. Pellegrini (2003 v prav tam) poudarja razliko med igro
prerivanja in agresivnim vedenjem. Prva vključuje tek, lovljenje, bežanje, igrivo pretepanje in
udarce z odprto pestjo, medtem ko agresivno vedenje označujejo udarci z zaprto pestjo,
porivanje, brcanje. Igro prerivanja spremlja smeh in izmenjava vlog, udeleženci pa tudi po
končani igri ostanejo skupaj in se vključijo v nadaljnje sodelovalne igre. Pri agresivnem
vedenju je pogosto rezultat jok ali prekinitev interakcije.
O pomembnosti samostojne igre je govorila že Maria Montessori (Montessori Theory b.l.).
Govorila je o neodvisnosti in samostojnosti otrok, katero naj bi dosegli s prepuščanjem
aktivnostim otrokom. Trdila je, da je potrebno verjeti v otrokovo samostojno zmožnost
opravljanja različnih dejavnosti in reševanja problemov. Rezultat tega je, da si tudi sami bolj
zaupajo, poveča se jim samozavest in samospoštovanje, kar je še posebno pomembno za
otroke, imajo zaradi neljubih dogodkov močno načeto samozavest. Kljub splošnemu
pozitivnemu priznavanju teorije Marie Monterssori pa je bila ta pogosto tudi tarča kritik. Ena
izmed njih se nanaša prav na samostojno igro – njena pedagogika naj namreč otrok ne bi
navajala na kolektivno življenje. Otroci so v njenih vrtcih in šolah delali večinoma
individualno. Zato so ji očitali zanemarjanje skupinskih aktivnosti (Bognar 1987). Najhujša
kritika je bila, da njena pedagogika in njen pristop omejujeta spontano otroško igro.
Vsakdanjih otroških igrač, ki spodbujajo spontano igro, ni priznavala. Zagovarjala je le delo z
didaktičnimi pripomočki (Medveš 1992). Poleg tega je odklanjala fantazijsko oziroma
domišljijsko igro. Ni sprejemala pravljic. Trdila je, da predšolski otroci niso zmožni
domišljijskega razmišljanja. Nadaljevala je, da jih nerealne in fantazijske pravljice begajo in
da morajo v predšolskem obdobju pridobivati realne podobe in priti v stik z realnimi
situacijami, saj si drugih ne zmorejo predstavljati, ker jih še nikoli niso izkusili (npr. otroci si
ne morejo predstavljati volka, ki govori, ker ga še nikoli niso srečali).
S pomočjo samostojne igre (Praper 1995, str. 193) otroci bolj preverjajo realnost in s tem
bolje kontrolirajo lastne fantazije in se zavedajo, da lahko tudi sami vplivajo na svojo usodo.
Igra jim mnogokrat pomaga, da lažje sprejmejo svojo usodo, tudi takrat, ko jim ta prinaša
neizogibne omejitve in težke situacije.

41

Socialno igro lahko povežemo z enem izmed pristopov terapije. Strokovnjaki jo imenujejo
igralna terapija s strukturirano skupino (Cattanach 2003, str. 55-56). Ta vrsta pomoči
vsebuje elemente, ki obravnavajo spoznavne, vedenjske, čustvene, fizične in socialne vidike
otrokovih težav. Glavni namen tega pristopa je izboljšati interakcijo otroka z drugimi otroki.
Igralna terapija s strukturirano skupino vsebuje elemente, ki obravnavajo tako spoznavne kot
vedenjske, čustvene, fizične in socialne vidike otrokovih težav (prav tam, str. 24). Razdeljena
je na tri sklope, v prvem se osredotočajo na povezovanje skupine s pomočjo verbalnega
komuniciranja. Poleg tega se učijo vedenja v skupini. V drugem skušajo doseči sodelovanje
otrok z delitvijo igrač, npr. z namiznimi družabnimi igrami, v zadnjem sklopu pa s
spodbujanjem proste igre v prostoru. Pri tej vrsti terapije igre in materiale za igranje izbere
terapevt.

2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi travmatičnih dogodkov?
Hyder (2005, str. 48-49) izpostavi tri ključne cilje pomoči in spodbujanja otrok. Potrebno jim
je pomagati, da izražajo svoje spomine, čustva in misli. Otrokom je potrebno pomagati, da
uvidijo in pridobijo realno razumevanje travmatičnega dogodka. Izredno pomembno pa je
otrokom omogočiti, da se bodo bolje spopadali z vsakodnevnimi težavami. Otroci, ki pridejo
na igralno terapijo, se igrajo na svoj način z igračami in materiali, ki jim jih ponudi terapevt
(Cattanach 2003, str. 31 – 32). Pogosto se povezave med igralnim svetom in realnim svetom
ne opazi. Otroci živijo v obeh svetovih, oba sta resnična.
Igra kot način prepoznavanja in izražanja čustev
Otroci začnejo uporabljati besede za opisovanje svojih čustev okoli drugega leta starosti
(Hyder 2005, str. 70). Po tem letu se njihov besedni zaklad hitro poveča, kar jim omogoča, da
govorijo o svojih čustvih. Z leti se naučijo pravilno označevati svoja čustva, vendar le, če
imajo podporo in pozitivne povratne informacije od staršev ali skrbnikov. V tem času otroci
začnejo svoja čustva vključevati tudi v igro. Približno od četrtega leta dalje ugotovijo, da
lahko nek dogodek pri ljudeh povzroča različna čustva. Ugotovijo tudi, da so določena čustva
pri posameznikih lahko navzoča dlje časa. Pomembno je, da otroci ves čas dobivajo povratne
informacije na svoje čustvene odzive. Tako lažje razumejo svoja čustva in jih tudi lažje
povežejo s pravimi besedami. Kadar so otroci preobremenjeni z lastnimi čustvi in se v njih
dlje časa nabira več različnih čustev in kadar lastnih čustev ne razumejo, bodo našli način, da
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jih izrazijo. Običajno bodo ti načini zelo intenzivni in ekstremni. Tako lahko postanejo
nasilni, jezni ali pa se zgolj umaknejo v osamo.
Že Sigmund Freud (v Hyder 2005, str. 56-57) je govoril o igri in trdil, da igra pomaga
otrokom, da lahko izrazijo svoja negativna čustva in jim pomaga uskladiti notranje
podzavestne stiske. Trdil je, da je psihična travma afektivno nabit odgovor na zunanji
dogodek. Da bi ga posamezniki obvladali, se mora sprostiti celotna notranja napetost, ki jo je
dogodek povzročil (Bercht 2005, str. 288). Osrednja ideja njegove teorije je doživetje katarze
(v Hyder 2005, str. 56-57). Če človek ni sposoben doživeti katarze, travma ostane v njem.
Trdil je, da igra pomaga otroku doživeti katarzo in sprejeti travmatične dogodke, saj je le to
varen način izražanja čustev. Tako otroci pridobijo nadzor nad svojimi čustvi in občutki in so
se nato v nadaljevanju sposobni spopadati s težkimi in travmatičnimi situacijami. Za ta proces
je izrednega pomena ponavljajoča se igra. Preigravanje dogodkov smo kot pomemben
element za predelavo travmatičnega dogodka že navedli v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo
pri spopadanju s travmo, str. 39.
Tudi Menninger (1960 v Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 24) poudarja sprostitveni
učinek igre v povezavi z otrokovimi agresivnimi dejanji. Trdi, da svoje nagonske težnje v
realnosti otrok zadovolji v igri. Slednje naj bi zmanjšalo nagone v realnosti. Takšno
obvladovanje nagonov so preverjali različni raziskovalci (izključno z vidika agresivnega
obnašanja) in ugotovili nasprotno (v prav tam), torej da agresivno vedenje v igri ne znižuje
agresivnega potenciala v realnosti, temveč ga celo povečuje.
Aristotel (Kroflič 2010, str. 29-30) je doživljanje katarze opisal kot posebno obliko očiščenja
tragičnih emocij, ki so posledica različnih pritiskov. Za doživetje katarze pa se mora zgoditi
nek prehoden dogodek, ki ga opisuje koncept umetniške imaginacije. S tovrstnimi dejanji se
otrok zdravi in se počasi počuti bolje (Eugster 2007). Izražanje čustev vodi do njihovega
razumevanja, kar nato vodi do zmanjševanja intenzitete čustev. Tako obremenjujoča čustva
postanejo manj moteča in otroci se lahko osredotočajo na svojo miselno energijo, kreativnost,
reševanje problemov, kar v nadaljevanju močno vpliva na razvoj in krepitev samozavesti in
samospoštovanja. Čustva, ki so otroku povzročala težave in ga obremenjevala, se bodo
spreobrnila v bolj pozitivna, tudi njegovo vedenje bo postalo sprejemljivo. Končni rezultat
izražanja čustev je, da se otrokov notranji psihološki svet spremeni in pozitivno raste.
O terapevtskem učinku igre kot prepoznavanja, izražanja in nadzorovanja čustev sta pisala
tudi Peller (1954) in Bettelheim (1987 v Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 23-24). Oba
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menita, da je igralna dejavnost sredstvo, s pomočjo katerega otroci dejavno obvladujejo
običajno anksioznost in neugodna čustva. Trdita, da v igri otroci menjajo svoje vloge in tako
prevzemajo nadzor nad situacijami, v katerih so ponavadi vplivne le odrasle osebe.
Eugster (2007) pa v svojem članku trdi, da je otrokom, ki so doživeli razne stiske in travme,
potrebno omogočiti, da začnejo razumeti ta dogodek, in nato pomagati vključiti dogodek v
svet, ki ga poznajo. Tako se bo spremenilo njihovo vedênje. To strokovnjaki imenujejo
predelovalna izkušnja. Ponavadi vključuje prav izražanje čustev in misli, kar otroku pomaga
pri razumevanju njegove izkušnje. Podobno deluje klasična terapija pri odraslih.
Bruner (1991 v Marjanovič Umek 2005, str. 85) pove, da samo razmišljanje o svojih čustvih
ali čustvih drugih in o medsebojnih odnosih otroku omogoča zavedanje samega sebe in tudi
prepoznavanje konfliktov in spoprijemanje z njimi. Tako se otrok nauči reševanja nesoglasij,
nauči se sprejemati odločitve, vse to pa pomeni razvijanje socialne kognicije. Otroci v igri
pogosto pretiravajo s čustvi, naj bo to vrsta čustva ali njegova intenziteta, ter prehajajo ostro
od enega čustva k drugemu. Wood in Attield (1996 v prav tam) navajata, da je to normalen
način igranja, saj v igri izražajo tisto, kar v družbi ni sprejeto in tolerirano. Prav tako jim je
med igro dovoljeno izražati tista čustva, ki sicer niso zaželena oziroma tista, ki lahko slabo
vplivajo na otroka in na okolico, če niso pravilno izražena: jeza, strah, izguba moči.
Dramatizacija teh nezaželenih občutij in dilem preko igre in domišljije otrokom omogoča, da
svoje skrbi uresničujejo v konkretnih oblikah. To se odraža tudi v otroški želji, da dogodke, ki
jih obremenjujejo, večkrat podoživijo preko dramatizacije, s čimer se spopadejo s
problematičnimi občutji (Dell Clar 2013, str. 1).
Tudi Cattanach (2003, str. 52) izpostavi omogočanje izražanja čustev kot element igralne
terapije. Terapevt mora biti pripravljen prepoznati čustva otroka, se nanje pravilno odzvati in
s tem omogočiti otroku, da dobi vpogled in razumevanje v svoja čustva. Doyle (1997) doda,
da je naloga terapevta opazovanje, poslušanje otrok in odzivanje nanje.
Igra kot način svobodnega izražanja
Pogovor o travmatičnih izkušnjah je otrokom mnogokrat problematičen (Eugster 2007). V
govoru običajno še niso dovolj vešči in suvereni, še težje pa govorijo o svojih občutkih in
čustvih, zato jim je najbližji način izražanja igra. V njej (Marjanovič 1981) kar naenkrat niso
več trpeči, pasivni in prepuščeni odraslim, okolju. S tem strah oz. katerokoli drugo neprijetno
izkušnjo ali problem obvladujejo in ga počasi tudi premagajo.
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Ogawa (2004 v Cvetek 2009) izpostavi ključne elemente igralne terapije, eden izmed njih je
prav svoboda izražanja. Mnogi odrasli, ki se neposredno soočajo s travmatičnimi izkušnjami
pri otrocih, so pogosto zmotno mnenja, da bo igra v zvezi z dogodkom ali govorjenje o njem
povečalo otrokovo anksioznost in zmedo. Tako se pogosto izogibajo pogovoru o travmi, ki so
jo otroci doživeli. Otroci to ravnanje lahko razumejo, kot da je govorjenje o travmi tabu, kar
lahko v njih vzbudi negotovost. K dodatnem povečanju stiske nato pripomore še domišljija
otrok, ki si pogosto predstavljajo, da se jim bo v življenju zgodilo še kaj hujšega. Zato je
pomembno po travmatičnem dogodku otrokom zagotoviti čustveno varno okolje, kjer bodo
lahko sprostili svoja intenzivna občutja. Prav tako igra otrokom omogoča, da lahko uporabijo
simbolne izraze, s katerimi lažje razkrijejo težke občutke.
Igra kot način vrnitve otroštva in drugačnega pogleda na svet otrokom
Travmatični dogodki otrokom jemljejo otroštvo in mladost. Mikuš Kos (2015) govori
predvsem o posledicah vojne in pove, da gre za spremembo v njihovem življenju, ki jim je
podrla podobo sveta in zaupanje v ljudi.
Hyder (2005, str. 50) trdi, da je prav igra tista, ki lahko pomaga vrniti prizadetim in ranjenim
otrokom otroštvo. Igra otrokom prinese vsaj delček svetlobe v njihovo ranjeno in temno
otroštvo, saj imajo vsaj v igri občutek varnosti in ljubezni. Takrat se umaknejo v svoj svet,
kjer negativnosti ne obstajajo oz. obstajajo na njim sprejemljiv način. Taki otroci (Doyle
1997, str. 57) imajo pogosto občutek manjvrednosti, ki jim ga je potrebno izbiti in jim
dokazati, da so vredni pomoči in da je preživljanje časa z njimi nekaj posebnega. Izredno
pomembna jim je pohvala, vendar ne vsepovprek, le kadar si jo zaslužijo. Na ta način se jim
vrne občutek lastne vrednosti.
Odpornost je ena ključnih stvari, ki jih je potrebno okrepiti pri otrocih, ki so doživeli
travmatične izkušnje (Hyder 2005). To je sposobnost spopadanja z življenjskimi situacijami
in sposobnost prilagajanja spremembam. Gre za kombinacijo dejavnikov, ki temeljijo na
sodelovanju med posameznikom in okoljem. To sodelovanje vpliva na sposobnost preživetja.
Otroci lahko razvijejo odpornost, če imajo primerno spodbudo in podporo. Lažje jo bodo
razvili tisti, ki imajo podporo staršev in živijo v normalnih družinskih razmerah. Pomembno
je, da imajo otroci nadaljnje življenje normalno (ključno je prvo leto), da so vključeni v
predšolsko ali šolsko okolje, ki jim omogoča igro, učenje, druženje s sovrstniki. Tako lahko
dosegajo zadovoljstvo in uspeh. Za otroke migrante je zelo pomembna tudi možnost izražanja
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v maternem jeziku in pogovori o njihovi kulturi.
Igra kot pomoč pri odkrivanju samega sebe
Za igralno terapijo (Cvetek 2009) je značilna osredotočenost na otroka ob predpostavki, da
ima otrok notranjo samousmerjevalno sposobnost, da se prilagodi in raste, medtem ko izbira,
kako se bo spoprijemal s svojimi izkušnjami. Glede na ta način dojemanja naj bi otrok vedel,
koliko čustvene distance potrebuje, da bo predelal svojo izkušnjo.
Igralna terapija je na začetku polna afekta (Marjanovič 1981), a z nadaljnjimi srečanji postaja
vse manj čustveno obarvana. Tako odrasli lahko dobijo vtis, da se čustvo, ki na začetku
obvlada in kontrolira otroka, po večkratnih aktivnih ponovitvah, počasi asimilira oziroma
otrok postane tisti, ki nadzoruje in obvlada čustvo. Igra krepi otrokov jaz in prav tako
odločilno vpliva na razvoj njegove osebnosti.
Otroci lahko pridobijo svojo samozavest in izboljšajo svojo samopodobo tako, da se zavejo
svojih močnih točk. Igra je način svobodnega izražanja otrok, med katerim otroci razvijejo
samozavedanje (Getz 2011). S tem ko otroci v igri igrajo aktivno vlogo, si močno krepijo
samozavest in se povežejo s svojimi sanjami, željami. Igra jim pomaga, da razmišljajo, se
poglabljajo o stvareh, se jih spominjajo in se o nečem zanimajo. Med otroško igro (Bateson
1995 v Cattanach 2003, str. 153) otroci delujejo na dveh ravneh. Vključeni so v svoje
pretvarjanje, igro vlog in se osredotočajo na ustvarjanje resničnosti svojih dejanj in
predmetov. Po drugi strani pa se zavedajo svoje identitete, prave identitete drugih, ki so
vključeni v igro, in resničnega pomena predmetov in delovanja v igri. V njej lahko sproščeno
prehajajo iz vlog pretvarjanja nazaj v svojo resnično identiteto in zopet nazaj v identitete igre.
Igra kot pomoč navezovanja stikov z otrokom
Igra je ključ komuniciranja z otroki (Hyder 2005, str. 69), je sredstvo, pripomoček
komunikacije med otrokom in terapevtom (Cattanach 2003, str. 25). Ena izmed vrst terapije s
pomočjo igre je sodelovalna igralna terapija, pri kateri je poudarek na močnem sodelovanju
med terapevtom in otrokom (prav tam). Metode dela sodelovalne terapije temeljijo na socialni
in pripovedni terapiji. Otrok pripoveduje zgodbe o sebi in zgodbe, ki jih sliši iz okolja o sebi.
Na ta način se otroka priznava kot del sistema in ne kot izoliranega posameznika.
Komunikacija z otrokom je izredno pomembna (Hyder 2005), odrasli morajo biti
razumevajoči, upoštevati morajo želje in interese otrok in jih aktivno poslušati. Slednje
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zahteva določeno stopnjo sposobnosti, je zrcaljenje tako vsebin kot tudi čustev (Hornby 2000
v Šteh 2011, str. 27). Od poslušalca se zahteva, da ob stran postavi lastno perspektivo in
razmišljanje, da bi razumel to, kar je izkusila druga oseba. Prava umetnost aktivnega
poslušanja je v vračanju tega zavedanja osebi s točnostjo in občutljivostjo. To od poslušalca
zahteva sposobnost empatije – vživljanje v sogovornikovo doživljanje, ne da bi ga pri tem
obsojal, pri čemer je najpomembnejše zadnje (Doyle 1997). Otrokovih dejanj in občutkov ne
smemo obsojati. Igralna terapija je učinkoviti način terapije (What is Play b.l.), ki pomaga
otrokom spremeniti vedênje, raziskati, razjasniti njihovo samopodobo in graditi zdrave
odnose. Otroci v igralni terapiji vstopijo v dinamičen odnos s terapevtom, kar jim omogoča,
da se lahko izražajo, raziskujejo in dajejo smisel stresnim in travmatičnim dogodkom, ki so
jih doživeli. Terapevt otrokom pomaga najti primerne načine komunikacije, pomaga jim
razvijati zdrave odnose, povečati njihovo odpornost in lajšati njihova nakopičena negativna
čustva.

2.4 Doživljajska pedagogika
Doživljajska pedagogika so naravnošportno usmerjene dejavnosti v vodi, na kopnem in v
zraku (Krajnčan 1999, str. 137). Doživljajska pedagogika pomeni celosten pedagoški pristop,
ki zbudi v otroku vse perceptorje in jih uporabi v vzgojno-izobraževalne namene. Pri
doživljajski pedagogiki se je prav zato uveljavil moto »z glavo, srcem in rokami« (Krajnčan
2007, str. 13).
Skalar (2000) doživljajsko pedagogiko opredeljuje kot dopolnilo institucionalni vzgoji.
Doživljajska pedagogika vključuje življenje v naravi, odmaknjeno od ustanov in lastne
dejavnosti ter izkustva. Vključuje nove, zanimive in resnične življenjske situacije, ki so
privlačne za mlade in oblikujejo osebnost v celoto. To so dejavnosti, ki oblikujejo telesno,
duševno in duhovno plat posameznika. Hkrati pa je doživljajska pedagogika tudi vzgoja za
življenje. Stremi nazaj k preprostim, preglednim in obvladljivim situacijam, v katerih lahko
prepoznamo neposredni smisel (Krajnčan 2005).
Ziegenspeck (1992 v Krajnčan 1999, str. 137) pove, da doživljajska pedagogika je in ostaja
vzgoja. Trdi, da mora biti socialnovzgojna moč pri vseh načrtih in v vseh okoliščinah
opredeljena ter mora ostati vidna, torej mora v praksi vedno omogočati utemeljivost in
transparentnost. S pomočjo doživljajske pedagogike se otrokom oziroma mladostnikom, pri
katerih je primarna vzgoja spodletela, omogoči vstop v neko razburljivo dejavnost (Kroflič
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2013/14). Ta jih lahko potegne v krog intenzivnega doživljanja in nekonvencionalnega
vzpostavljanja socialnih stikov. To pa jim nato na »duhovni ravni« vrne zaupanje v sočloveka
in v možnost izbire zanimivega življenja.
Doživljajsko pedagogiko določajo naslednja merila: izkustveno učenje, realne situacije,
prostovoljnost, jasnost pravil glede zagotavljanja varnosti in kreativno reševanje problemov.
Temelji na zaupanju in spoštovanju ter timskem delu. Izrednega pomena so konstruktivne
povratne informacije in sprotno uspešno reševanje konfliktov (Senninger 2000 in Reingers
2005 v Krajnčan in Krajnčan 2011).
Primarni vzgojni dejavnik je pri doživljajski pedagogiki intenzivna situacija (Kroflič
2013/14), v kateri otroci doživijo vznemirljiv dogodek in prijetnost povezanosti s sodelavci v
dejavnosti. Doživetje določenega napora ob dejavnosti in spodbudno delovanje je tisto, kar
otroke prepriča, da jih v življenju čakajo dosegljive in zanimive izbire. O doživetju kot
ključnem elementu doživljajske pedagogike govori tudi Krajnčan (1999, str. 138). Sposobnost
doživetja se mora okrepiti ali pa celo aktivirati. Temeljno izhodišče doživetja pa je občutenje
samega sebe. Ko je to doseženo, lahko posameznik reflektira socialne in dejanske situacije.
Doživetje oziroma izkušnja se oblikuje skozi vsoto doživetih dogodkov. Posamezniki jo
pridobijo skozi lastno doživetje, uvidenje in nadzor. Iz te izkušnje posamezniki nato rastejo do
spoznanja. Doživetje, izkušnja, spoznanje in uvid so torej pomembni pojmi v doživljajski
pedagogiki. Vsak človek za uspešen čustveni, socialni in intelektualni razvoj potrebuje
doživetje.
V doživljajski pedagogiki je treba znova odkrivati in razvijati znanje in sposobnosti (Krajnčan
1999, str. 138). Kot ključni pojmi štejejo lastnosti, ki ponujajo smisel – senzibilnost,
pozornost, skrbnost, budnost, zbranost. K temu lahko dodamo še empatičnost, sočutje,
pripravljenost pomagati, pogum in krepost (Krajnčan 2007, str. 19).
Krajnčan (2004, str. 227) govori tudi o načelih doživljajske pedagogike. Celostnost je po
besedah avtorja najpomembnejše načelo doživljajske pedagogike. Gre za alternativo
enostranskemu, racionalnemu in intelektualnemu posredovanju znanja. Celostnost v
doživljajski pedagogiki se na individualnem področju trudi za skupno udeležbo telesa, duše in
duha pri vsakokratnem dogajanju. Čustveni, umetniški, spretnostni, socialni in kognitivni učni
elementi so med seboj enakovredni.
Naslednje načelo je naravnanost k delovanju, kar pomeni da doživljajska pedagogika teži k
samoaktivnosti. Na ta način skuša preprečiti pasivno udeležbo. Lastna aktivnost pri
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posamezniku lahko povzroči spremembo v življenju, saj si na preprost in jasen način
delovanja razjasni povezavo med vloženim trudom in rezultatom. Naravnanost k delovanju
zato omogoča uspeh tudi tistim otrokom in mladostnikom, ki zaradi manjših intelektualnih
sposobnosti ali težav pri komunikaciji le redko dobijo priznanje (prav tam, str. 230).
Naravnanost k skupini je tretje načelo, ki je pomembno pri doživljajski pedagogiki (prav tam).
Že po načinu dela je tovrstna pedagogika povezana z obliko skupinskega dela. Tako je nujno
sodelovanje, komunikacija, odgovornost in zaupanje med posamezniki. Izrednega pomena je
timsko delo, kjer sodelujejo in pomagajo vsi. Na ta način razrešujejo razne težave, situacije,
naloge. Pomembno je tudi soustvarjanje in soodločanje. Na ta način mlade motivirajo, da s
svojim doprinosom in sodelovanjem soustvarjajo aktivnosti in odločajo o njihovem poteku.
Tako se v skupini in aktivnostih ustvari boljše vzdušje in hkrati krepi odgovornost otrok oz.
mladostnikov. Doživljajska pedagogika in skupinsko delo omogočata, ustvarjata možnost za
spremembe in vzpostavitev novih odnosov. Lahko so to odnosi med mladimi, ali pa odnosi s
pedagogi. S pomočjo zunanjih pogojev doživljajskopedagoškega procesa ter novih in
nepričakovanih nalog in situacij se lahko odnosi spremenijo dosti hitreje in konkretneje, kot je
to mogoče v instituciji.
Doživljajska pedagogika se odziva na potrebe mladih (Krajnčan 2004, str. 227). Daje
možnost, da se na različne načine zadovoljijo potrebe po gibanju, aktivnostih, preizkušanju
poguma in spretnostnih moči. Omogoča približevanje mejam svojih zmogljivosti. Na ta način
mladi spoznajo svoje telo, tudi bolje presojajo samega sebe, ter iščejo svojo identiteto in
samega sebe.
Naslednje načelo doživljajske pedagogike je naravnanost k naravi. Ljudje se vedno bolj
umikajo naravi in nanjo pozabljajo. Zato se doživljajska pedagogika usmerja v zapuščanje
stanovanjskih območij in se vrača k preživljanju časa v naravi. Spodbuja, da otroci in mladi
izkušnje dobivajo prav tam. Uporaba narave in varstvo narave sta odvisna drug od drugega,
saj je človek del narave (Krajnčan 1995, str. 42).
Zadnje načelo, ki ga opredeli Krajnčan (2004, str. 233) je spodbujanje mladostnikov, da se
izognejo vsakdanu, predvsem medijem, prometu in novodobni tehnologiji.

2.4.1 Playwork koncept dela / dejavna igra
V slovenskem jeziku ne obstaja literatura z opisom metode 'playwork'. Korekten prevod te
discipline je bil zato precejšen izziv. S pomočjo tuje literature, nekaterih slovenskih
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diplomskih del in pogovorom z različnimi mladinskimi delavci, ki angleški izraz 'playwork'
dnevno uporabljajo, smo tega prevedli v 'dejavno igro'. Drug primeren izraz bi bil 'igriv način
dela'. Vseeno bomo v nadaljevanju uporabljali prvega. Izraz 'playworker' smo prevedli v
'delavec, ki pri delu uporablja igro'.
Vedno večje poseganje v otroško igro naj bi bil razlog za razvoj dejavne igre (Conway 2003).
O poseganju v otroško igro smo že govorili v začetku naloge, avtor Conway pa izpostavi
predvsem izginjanje prostorov za otroke in njihovo igro. To se po njegovem mnenju dogaja
zaradi urbanizacije, naraščajočega prometa ... Avtor trdi, da je tudi vedno bolj aktualna
novodobna tehnologija, kar je po njegovem mnenju prav tako neposreden način intervencije
odraslih v otroško igro. Večina prostorov ni več primernih ali varnih za prosto igro otrok, v
kateri bi bili prepuščeni sebi. Prav zaradi tega pride še do druge vrste poseganja – ustvarjanje
prostorov za igro, ki omogočajo varno in nadzorovano igro. Conway (prav tam) izpostavi še
tretje poseganje, katerega smo omenili tudi že sami. Vedno več je iger z vnaprej postavljenimi
pravili, ki pripomorejo k izobraževanju in boljšim rezultatom otrok.
Koncept dejavne igre ima izvor v Evropi in sicer v čas po drugi svetovni vojni (Playwork and
Playworkers b.l.). V tistem času so posamezniki, ki so delali z otroki, opazovali njihovo igro.
Otroci so se igrali med ruševinami, ki jih je povzročila vojna. Razbitine so jim predstavljale
utrdbe po katerih so plezali, iz lesenih ostankov pa so gradili lastne hiške za igro. Danski
krajinski arhitekt Soreson je opazil, da se otroci neizmerno radi igrajo s predmeti, ki jih
najdejo ležati na tleh, npr. palice, kamenje, razne škatle, vrvi. Opazil je, da se veliko rajši
igrajo s takšnimi predmeti, kot pa na igriščih, ki imajo vnaprej postavljena igrala. Tako je na
Danskem postavil tako imenovano "odpadno igrišče" (ang. 'junk playground'), kjer so lahko
otroci gradili, ustvarjali in uporabljali svojo domišljijo. S tem je navdušil Lady Allan of
Hurtwood, ki je koncept prenesla v Veliko Britanijo in ga poimenovala doživljajsko igrišče.
To se je dogajalo okoli leta 1947 (Brown 2008, str. 7). Tako sta leta 1980 Hughes in Williams
(1982 v prav tam) skušala konceptu dejavne igre dodati neko teoretično podlago. Z leti se je
tovrstni pristop tudi teoretsko močno razvil in razširil. Glavni teoretiki pristopa so Hughes,
Sturrock in Else, Battram in Russell, Lester ...
Ideja in razmišljanje o konceptu dejavne igre je po besedah avtorja Brown (2003, str. 51-53)
izredno enostavna. Otroci se učijo in razvijajo s pomočjo igre, zato potrebujejo veliko
priložnosti zanjo, da v celoti razvijejo svoje potenciale. Avtor izpostavi, da je v modernem
času možnosti za otroško igro vedno manj. Danes je zato v interesu družbe, da otrokom
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ponovno vrača možnosti za igro in jim s tem omogoča razvoj. Koncept dejavne igre vključuje
različne pristope delovanja - doživljajsko igro (katero smo že omenili), terapevtsko delo,
obšolske dejavnosti, bolniške igre (npr. Rdeči noski) ... Gre za vse pristope, ki uporabljajo
igro kot sredstvo za pomoč otrokom, ki so bili deležni kakršnihkoli dejavnikov, ki so
povzročili razvojne primanjkljaje. Glavna naloga delavca, ki pri svojem delu uporablja igro je,
da omogoča najbolj optimalne pogoje za nemoteno otroško igro. Priskrbeti mora orodja,
materiale in poskrbeti za osnovno varnost, nato pa tudi to prepustiti otrokom. Ko enkrat
vzpostavijo prave pogoje, v igro ne posegajo več pretirano (Brown in Patte 2013, str. 5). Delo
z igro v ospredje postavlja otroka, ki sam odloča o svojih aktivnostih in igri. Vsak otrok ima
svoj skriti namen in naloga delavca je, da to spoštuje. Dejavna igra pravzaprav ustvarja
pogoje, kjer se otroci lahko prosto igrajo. Vključuje tudi analiziranje otrokovega okolja z
namenom, da odstrani vse ovire, ki mu onemogočajo razvoj (Brown 2003, str. 51-53). To
pomeni, da lahko vključuje najenostavnejše dejavnosti, kot je odstranitev stekla z območja
igre, do zapletenejših dejavnosti, ki zahtevajo več znanja. Poleg tega pa morajo strokovnjaki
bogatiti otrokovo okolje z namenom, da spodbudijo njegov razvoj s pomočjo igre.
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3

EMPIRIČNI DEL

3.1 Cilj raziskave in raziskovalna vprašanja
Večkrat smo že omenili, da ima igra mnogo pozitivnih učinkov na otroke in odrasle. Namen
našega raziskovalnega dela je bil, da pokažemo, kako igra vpliva na otroke, ki so doživeli
različne travmatične izkušnje. Raziskali smo, kako lahko strokovni delavci pomagajo
otrokom, ki prihajajo iz kulturno manj spodbudnih okolij in otrokom, ki so doživeli
travmatične dogodke. Te podrobnosti smo povezali z elementi igralne terapije. Zanimale so
nas specifične igre, ki učinkujejo terapevtsko, kako te vplivajo na otroke in kaj otroci z njimi
pridobijo. Glavni namen magistrskega dela je bil ovrednotiti, kako pomembna je igra
travmatiziranim otrokom in dokazati, da za pomoč tako prizadetim otrokom ni nujno potrebno
vključevati izurjenih igralnih terapevtov. Pokazali smo, da ima igralna terapija mnogo
pozitivnih značilnosti, katere lahko uporabljajo različni strokovnjaki, ki niso igralni terapevti,
a delajo z otroki. Igro kot pripomoček in pristop bi morale uporabljati vse mladinske
organizacije in vse institucije, ki delajo s tako prizadetimi otroki.
V raziskovalno nalogo smo vključili mladinske delavce, ki delajo z otroki, ki prihajajo iz
različnih okolij in ki so doživeli različne težke življenjske situacije. Raziskovanje in
raziskovalna vprašanja smo tako razdelili v štiri sklope. Prvi sklop vprašanj se je nanašal na
intervjuvance, njihove izkušnje in podrobnosti o njihovem delu. Zanimala nas je izobrazba
intervjuvancev, njihova starost in delovna doba. Poleg tega nas je še zanimalo, ali imajo
kakšna dodatna izobraževanja, teme teh izobraževanj ter tudi njihove predhodne zaposlitve.
Naslednji sklop vprašanj se je nanašal na fizične in socialne značilnosti okolja, kjer deluje
organizacija. Poznavanje tega ozadja je bilo ključno pri raziskovanju. Poleg naziva
organizacije nas je zanimalo geografsko območje delovanja organizacije, predvsem socialnopolitična problematika države ali regije, kjer delujejo. Zanimalo nas je, kako dolgo
organizacije že delujejo, kako pogosto organizirajo aktivnosti in kdaj jih izvajajo. Poleg tega
smo želeli vedeti, koliko je v organizaciji zaposlenih, kakšna je izobrazba zaposlenih in
kakšen poklic opravljajo znotraj organizacije. Zanimalo nas je tudi, v kakšnih pogojih delajo
zaposleni, torej kje delajo, koliko časa, v kakšnih razmerah – ali imajo lastne prostore za igro
in delo. Pred samim začetkom raziskovalnega dela smo vedeli, da so vse organizacije
nevladne, zato smo se pozanimali tudi, kako pridobivajo finančna sredstva za svoje delovanje
in aktivnosti.
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V nadaljevanju smo izvedeli več podrobnosti o otrocih, s katerimi delajo. Zanimalo nas je
njihovo družbeno-socialno ozadje, možni doživeti travmatični dogodki. Prav tako so nas
zanimale morebitne odklonske osebnostne značilnosti otrok. Zanimalo nas je, s katerimi
starostnimi skupinami delajo organizacije in s koliko otroki imajo redne stike.
Ključna sta bila tretji in četrti sklop, ki sta predstavljala osnovno raziskovalno vprašanje.
Tretji sklop se je nanašal na metode, pristope, ki jih organizacije uporabljajo pri svojem delu.
Izvedeli smo, katere igre največkrat vključujejo v svoje delo in zakaj. Zanimalo nas je, katere
pripomočke uporabljajo in s kakšnimi izzivi se dnevno soočajo. Najpomembnejše vprašanje je
bilo, katere igre so po mnenju intervjuvancev najpomembnejše, najprimernejše in
najučinkovitejše za delo z otroki.
V zadnjem sklopu so nas zanimali predvsem učinki njihovega dela. Zanimalo nas je, ali je
igra po mnenju intervjuvancev lahko način terapije, razlogi za in proti. Poleg tega nas je
zanimalo, kako lahko igra vpliva na otroke s travmatičnimi izkušnjami, ter kakšni so lahko
negativni učinki igre na otroke. Spraševali smo tudi, kdaj igra ne pomaga in kakšni so odzivi
otrok na delo organizacij. Raziskovanje smo zaključili z življenjskimi zgodbami posameznih
otrok, pri katerih je prišlo do pozitivnih sprememb.

3.2 Raziskovalna metoda
Za osnovno raziskovalno metodo smo izbrali deskriptivno metodo raziskovanja, s katero
spoznavamo pedagoško polje na nivoju vprašanja, kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je
nekaj – ugotavljamo torej stanje pedagoškega polja, kakršno je, ne da bi si ga vzročno
pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). Podatke smo zbrali s kvalitativnim postopkom.
Kvalitativna raziskava je raziskava, katero sestavljajo osnovno izkustveno gradivo, zbrano v
procesu raziskovanja, besedni opisi ali pripovedi. V raziskavi je to gradivo tudi obdelano in
analizirano na beseden način brez uporabe merskih postopkov (Mesec 1998, str. 26).

3.3 Raziskovalni vzorec
Že vrsto let sodelujemo v Društvu Center za pomoč mladim, ki skupaj s svojimi Evropskimi
partnerskimi organizacijami prostovoljcem omogoča različna izobraževanja širom Evrope.
Tematika izobraževanj je seveda pomoč mladim – otrokom in najstnikom. Sodelovali smo na
različnih seminarjih, kjer smo osebno spoznali strokovne delavce (intervjuvance), uslužbence
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posameznih partnerskih ustanov. Omenjeni strokovni delavci, vsi z dolgoletnimi izkušnjami
pri delu z otroki, so nam kasneje tudi pomagali pri raziskovalnem delu. Kot referenčne
organizacije smo izbrali tiste, v katerih smo tudi sami imeli priložnost opazovanja dela
strokovnih delavcev z otroki, v nekaterih pa smo imeli celo možnost aktivnega sodelovanja. V
predstavitvi in analizi intervjujev smo z odobritvijo vseh intervjuvancev uporabili njihovo
polno ime in jim dodali oznake za lažje sklicevanje.

3.4 Instrument in postopek zbiranja podatkov
Podatke smo zbrali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki je vseboval 28 vprašanj iz
štirih različnih področij (glej prilogo: 1). Vprašanja so vsebovala do tri podvprašanja. Z vsemi
intervjuvanci smo izvedli enak intervju, vendar smo dodatna podvprašanja prilagajali glede na
odgovore.
Stik z intervjuvanci smo vzpostavili preko elektronske pošte in jim predstavili naslov
raziskovalne naloge ter jih povabili k sodelovanju. Imena, naslove in podatke intervjuvancev
smo dobili iz osebne baze kontaktov, saj smo z vsemi intervjuvanci že sodelovali v
preteklosti. Ob obrazložitvi teme raziskovalnega dela smo jih povabili, da njihovo ime
izpostavimo v celoti in od vseh intervjuvancev dobili pozitiven odgovor. Ker so bili vsi razen
enega intervjuvanca tujci, smo intervjuje izvajali preko spleta, s pomočjo aplikacije Skype in
preko elektronske pošte. Tako smo štiri intervjuje izvedli preko aplikacije Skype ter jih s
predhodno odobritvijo intervjuvancev tudi zvočno posneli. S tremi intervjuvanci se zaradi
njihovih osebnih razlogov ali službenih obveznosti nismo mogli uskladiti za časovni termin
intervjuja, zato so nam odgovore na vnaprej zastavljena vprašanja poslali preko elektronske
pošte. Z odgovori izpolnjene sezname z vprašanji za intervju, smo nato pregledali in jim
podali podvprašanja na nejasne odgovore. Intervjuje smo izvedli med januarjem 2016 in
marcem 2016.

3.5 Obdelava podatkov
Podatke smo obdelali s kvalitativno vsebinsko analizo, katere bistvo je iskanje tem (kod,
pojmov) v analiziranem gradivu (Vogrinc 2008, str. 61). Osrednji del kvalitativne analize
gradiva predstavlja proces kodiranja. To pomeni interpretacijo analiziranega besedila oziroma
določevanje pomena (ključnih besed, pojmov, kod) posameznih delov besedila. Namen te
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vrste analize ni štetje števila kod in prikaz v frekvenčnih tabelah, marveč s kodiranjem in
kategoriziranjem besedila skušamo oblikovati teoretično razlago ali pojasnitev preučevanega
pojava. Mesec (1998, str. 103) postopek kvalitativne analize razdeli na šest korakov, katerim
smo sledili tudi sami: 1. urejanje besedila, 2. določitev enot kodiranja, 3. kodiranje, 4. izbor in
definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij, 5. definiranje kategorij, 6.
oblikovanje končne teoretični formulacije.
Omenili smo že, da smo štiri intervjuje posneli s pomočjo aplikacije Skype in na podlagi
zvočnega posnetka opravili transkripcijo. Šest intervjujev smo izvedli v angleškem jeziku in
jih nato prevedli v slovenščino. Sledilo je kodiranje enot, ki predstavljajo dobesedne navedke
intervjuvancev. Vsaki enoti kodiranja smo pripisali kodo in kode združili v kategorije. Sledila
je interpretacija, ki smo jo podkrepili teoretičnimi spoznanji. Vsem intervjuvancem smo
zaradi lažjega navajanja med besedilom dodali oznake, ki so začetnice imen: Alba Cauchi –
AC, Ana Majko – AM, Christa-Berta Kimmich – CBK, Janez Arh – JA, Jann Willems – JW,
Petra Hricova – PH in Tony Dronfield – TD.

3.6 Rezultati in interpretacija
3.6.1 Predstavitev intervjuvancev, organizacij in njihovega dela
Zaradi boljše predstave o delu intervjuvancev v pripadajoči organizaciji in o problematiki, s
katero se spopadajo pri svojem delu, različne stopnje razvitosti držav, iz katerih prihajajo, in
različnosti otrok, s katerimi delajo, smo v intervjuju zastavili kar nekaj vprašanj o
organizaciji, njihovem delu in političnem, družbenem in socialnem stanju v državi.
Alba Cauchi (glej prilogo 2: AC1 – AC48) je 31-letna mladinska delavka iz Malte. Poleg
mednarodne diplome iz prava (ang. 'International Bachelor of Laws') ima diplomo iz
mednarodnih odnosov (ang. 'Bachelor in International Relations'), opravila pa je tudi
magistrski program na Univerzi v Padovi z angleškim imenom 'Master's Degree Course in
Institution of Human Rights and Peace'. Udeležila se je številnih usposabljanj na teme, kot so
umetniška raznolikost, socialna vključenost, nenasilni ukrepi, psihosocialna pomoč s
poudarkom na doživljanju travme in posttravmatskem stresnem sindromu. Sodelovala je pri
mnogih študijskih obiskih, katerih namen je pridobivane novih znanj, poglobitev že
pridobljenega strokovnega znanja ali pridobivanje delovnih in praktičnih izkušenj (Študijski
obiski 2016). Po njenem mnenju najbolj zanimiv in hkrati zahteven študijski obisk je bil
namenjen iskanju povezave med migracijami in organiziranim kriminalom trgovine z ljudmi.
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Leta 2009 je začela delati z migranti, ki so prihajali v državo v prenatrpanih čolnih prek
Sredozemskega morja in istega leta, z namenom pomagati tej ranljivi skupini, ustanovila tudi
organizacijo Organisation for Friendship and Diversity (OFD), kjer dela kot prostovoljka. Kot
socialna delavka dela že devet let, nekaj časa tudi pri Društvu za združene narode na Malti
(United Nations), kjer je pomagala migrantom pri uveljavljanju osnovnih človekovih pravic,
pomagala jim je tudi pri iskanju namestitve. Izkušnje je pridobivala tudi v šolah v Indiji.
Trenutno ob vodenju svoje organizacije poučuje otroke in mlade angleški jezik.
Omenili smo, da je namen organizacije, znotraj katere dela intervjuvanka na Malti, izboljšanje
kvalitete življenja afriških migrantov. Pri tem se je pomembno zavedati pomenske razlike
med migranti in begunci, ki ju v vsakdanjih pogovorih pogosto enačimo. Begunci so osebe, ki
bežijo pred oboroženimi spopadi ali preganjanjem. Položaj, v katerem se nahajajo, je pogosto
tako nevaren in nevzdržen, da prečkajo nacionalne meje in iščejo varnost v sosednjih državah.
Pridobijo mednarodno priznan status "begunci", na podlagi katerega dobijo dostop do pomoči
od držav, Urada Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) in drugih
organizacij. Ta status pridobijo, ker je preveč nevarno, da bi se vrnili v domovino, zato
potrebujejo zatočišče drugod. Če jim odrečejo pravico do azila, ima lahko to zanje
potencialno smrtonosne posledice (Edwards 2015).
Migranti se selijo predvsem zato, da bi z iskanjem dela izboljšali svoj standard življenja, ne pa
zaradi neposredne nevarnosti preganjanja ali smrti. V nekaterih primerih se selijo tudi zaradi
izobraževanja, združitve družine in drugih razlogov. Za razliko od beguncev, ki se ne morejo
varno vrniti domov, se migranti ne srečujejo s takšno oviro. Če se odločijo vrniti domov, bodo
prejeli zaščito svoje vlade (Edwards 2015).
Da bi bolje razumeli migrantsko problematiko, je bistveno pojasniti tudi geografsko in
demografsko sliko države. Malta je majhna država s površino 316 km2 (Malta 2016). Do
nedavnega je bila etnično zelo homogena. Večinsko prebivalstvo so predstavljali belopolti
Kristjani. V začetku 21. stoletja pa se je začela pospešena imigracija prebivalstva iz pretežno
afriških in deloma bližnjevzhodnih držav prek Sredozemskega morja. Strah pred tujci,
večinoma temnopoltimi ter arabskimi priseljenci islamske veroizpovedi, se je posledično
naselil med lokalno prebivalstvo. O povečanem številu preseljevanj od leta 2002 dalje piše
tudi C. M. Cassar (2013) v svoji raziskavi o migracijah na Malto. S problematiko migracij so
se večinoma ukvarjale nevladne, prostovoljne organizacije. Ljudje so se množično
preseljevali iz različnih razlogov (prav tam), najpogosteje zaradi kršenja človekovih pravic,
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spreminjajočih se življenjskih pogojev kot posledice človeškega vpliva ali naravnih nesreč,
vojn v domovini.
Država Malta je od leta 1971 (State Parties 1951) podpisnica Konvencije o statusu beguncev,
ki skupaj s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah določata, da morajo vsi ljudje, brez
razlikovanja, uživati človekove pravice in temeljne svoboščine. V tem primeru se temeljne
svoboščine nanašajo na 3. člen, ki pravi, da ima vsakdo pravico do življenje, do prostosti in
do osebne varnosti (Splošna deklaracija 1948). Prav tako je Malta podpisala Listino Evropske
Unije o temeljnih pravicah. Temeljne svoboščine in pravico do azila je izpostavila tudi Cauchi
(glej prilogo 2: AC14), ki pove, da so migranti, ki še danes v velikem številu prihajajo na
Malto, zaščiteni. To pomeni, da imajo pravico do migracij, s čimer pa se je bilo težko
sprijazniti lokalnemu prebivalstvu. Cauchi je v intervjuju pozabila izpostaviti pomembno
informacijo - da je veliko število migrantov na Malto prispelo brez dokumentov, torej
nelegalno (Cassar 2013). Avtorica raziskave Reasearching migration and asylum in Malta
izpostavi dokument države iz leta 1970, imenovan Imigration Act. Akt označuje migrante, ki
so brez dokumentov glavnega uradnika za priseljevanje, kot osebe, ki nimajo dovoljenja za
prebivanje v državi. To opisujejo v 1. členu 5. dela (Chapter 217 1970). Sklepamo lahko, da je
bila prav nelegalnost migracij, v kombinaciji z venomer prisotnim strahom pred tujim, povod
za nezadovoljstvo med lokalnim prebivalstvom ter njihov diskriminatoren odnos do
migrantov. Prav zaradi tega je izredno pomembno, da ločimo begunce in migrante.
Izenačevanje beguncev z migranti lahko močno negativno vpliva na življenje beguncev in
njihovo varnost (Edwards 2015). Kot smo že omenili, so begunci upravičeni do posebne
pravne zaščite. V času ko vedno več beguncev potrebuje takšno zaščito kot kadar koli prej,
lahko izenačevanje terminov ogrozi javno podporo beguncem. Vse ljudi je potrebno
obravnavati s spoštovanjem in dostojanstvom. Prav tako je potrebno zagotoviti, da se spoštuje
človekove pravice migrantov in zagotovi ustrezen pravni odziv na tegobe beguncev.
Seveda obstaja mnogo drugih razlogov, zakaj bi bilo lokalno prebivalstvo izredno
diskriminatorno in nestrpno. Zagotovo je pri množičnem priseljevanju tujcev na določeno
ozemlje med lokalnim prebivalstvom vedno prisotno ogromno predsodkov in stereotipov.
Obstaja več razlag, ki opredeljujejo izvore predsodkov. Nekateri teoretiki trdijo, da izhajajo iz
prirojenega strahu pred vsem tujim, nerazumljivim, drugačnim. Določeni so mnenja, da
prihajajo iz potlačenih frustracij ljudi. Spet drugi pravijo, da izhajajo iz določene strukture
osebnosti – anksioznost, negotovost vase ... Določeni pa iščejo vzroke v socialnem okolju –
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starši, družina, tradicija, vrstniki ali celo množični mediji (Nastran Ule 2000, str. 174).
Stereotipi igrajo odločilno vlogo pri vsakdani adaptaciji na socialno okolje (prav tam). So
prevladujoč vir predsodkov. Izkrivljajo realnost in podobo ljudi.
Leta 2008 je v državo po besedah Cauchi prispelo okoli 1800 migrantov (glej prilogo 2:
AC27), Cassarjeva pa v svojem dokumentu govori o prihodu 2780 migrantov, kar pomeni
skoraj 7 priseljenih migrantov na 1000 prebivalcev v enem letu. Prestrašenost lokalnega
prebivalstva, širjenje ksenofobije, rasizma kot tudi medijsko poročanje, ki je vse našteto le še
stopnjevalo, je spodbudilo Cauchi, da je skupaj z istomislečimi sodelavci ustanovila svojo
organizacijo.
V začetni fazi priseljevanja je bilo v državi za migrante zelo slabo poskrbljeno. Po besedah
Cauchi (glej prilogo 2: AC15) so jih zapirali v centre za pridržanje. To dejstvo omeni tudi
Cassar (2013) in izpostavi, da je država zaradi tega prejela ogromno kritik (predvsem od
UNHCR in EU), saj naj bi s tem kršili mednarodno pravo, kar pove tudi Cauchi (glej prilogo
2: AC15). Pretežno so v državo prihajali mladi moški in matere z otroki. Migrante so
naseljevali v šotore, kontejnerje, vojaške kasarne. Predvsem ob pomoči različnih nevladnih
organizacij so se razmere začele izboljševati, vendar je rasizem (ksenofobija) v državi še
vedno navzoč.
OFD (Organisation for friendship and diversity) je neprofitna, nevladna organizacija, ki deluje
od leta 2009, finančno je podprta iz različnih virov. Nekaj denarja za delovanje dobijo s
pomočjo donacij in zbiralcev finančnih sredstev. Nekaj projektov jim omogoča
veleposlaništvo Združenih držav Amerike na Malti, prav tako se že vrsto let prijavljajo na
razpise Evropske unije, s pomočjo programa Mladi v akciji (Erasmus+). Zaradi njihove ciljne
skupine, torej migrantskih otrok, jih financira tudi The United Nations Refugee Agency
(UNHCR). Financirajo se še prek Društva za združene narode iz Geneve (United Nations),
deloma pa jih podpira tudi država. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev nimajo lastnih
prostorov, zato delajo v migrantskih centrih ali pri otrocih doma. Omenili smo že, da pri
aktivnostih sodelujejo različni prostovoljci, predvsem zaradi pomanjkanja denarnih sredstev.
Cauchi izpostavi (glej prilogo 2: AC24), da za njih ni pomembno, kdo prostovoljci so, temveč
zgolj, da imajo občutek za otroke in mlade, ter da z njimi radi delajo. Kljub temu ima večina
univerzitetno izobrazbo.
Organizacija OFD se pri pomoči migrantom osredotoča na otroke. Stiska otrok praviloma v
ljudeh vzbudi več empatije, zato je bilo prek njih problem lažje približati lokalnemu
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prebivalstvu. Trenutno redno delajo z devetimi otroki. V nekatere svoje aktivnosti vključuje
tudi več otrok – do 30 na poletnih taborih. Osredotočajo se na delo z otroki, starimi med tri in
dvanajst let, občasno delajo tudi z mladostniki. Njihove aktivnosti so zelo raznolike, izvajajo
jih vsakodnevno, vendar le po nekaj ur. Aktivnosti potekajo v popoldanskem času, ko
prostovoljci otrokom pomagajo pri domačih nalogah in se z njimi igrajo. Družbo mladih
prostovoljcev želijo tudi mladostniki, saj so večino časa prepuščeni sami sebi. Nekatere
aktivnosti izvajajo le ob vikendih.
Organizacija OFD pomaga torej otrokom priseljencem. Po besedah Cauchi (glej prilogo 2:
AC41) so zelo različni. Nekateri živijo v stanovanjskih hišah, ki so last Cerkve, redki že v
najetih stanovanjih, večina pa jih živi v natrpanih sprejemnih centrih, v katerih je eni družini
namenjena ena skupna spalnica. Prostovoljci njihove preteklosti ne poznajo in otrok o njej niti
ne sprašujejo, zato ne morejo z gotovostjo trditi, da so doživeli različne travme, poleg seveda
osnovne, ki je povezana s pretrganjem stika z rojstnim krajem, domačo socialno strukturo in
pogosto nevarnim potovanjem. Otroke, s katerimi delajo, bomo podrobneje opisali v
nadaljevanju naloge (glej poglavje 3.6.2. Družbeno socialno ozadje otrok, s katerimi delajo
organizacije, str. 72-84). Organizacija OFD jim nudi različne oblike pomoči, predvsem jim
pomagajo pri domačih nalogah, pri učenju angleškega jezika, včasih pa potrebujejo le družbo
ljudi, ki ne prihajajo iz migrantskih centrov.
Poleg pomoči otrokom organizacija in prostovoljci nudijo pomoč staršem, predvsem pri
iskanju zaposlitev, saj ima brezposelnost negativne učinke tudi na otroke, ki se zaradi tega
težje vključijo v družbo sovrstnikov. Prostovoljci organizacije svoj delovni dan začnejo v
dopoldanskem času, ko pripravijo vse potrebno za popoldansko delo oziroma igro z otroki. Za
večje dogodke, ki jih izvajajo, uporabljajo javne površine, parke, podeželje, kamor otroke
pripeljejo s kombiji. Pri tem jim je pomembno, da je prostor varen in lahko dostopen. Otroci z
njimi preživijo okoli štiri ali pet ur. Prostor običajno razdelijo na tematske kotičke, v vsakem
imajo možnost za različne aktivnosti. Prostovoljci se otrokom pri igri pridružijo glede na
njihove potrebe (glej prilogo 2: AC78 – AC82). O različnih aktivnostih, ki jih nudi
organizacija, bomo več povedali v nadaljevanju (glej poglavje 3.6.3. Pristopi, ki jih
organizacije uporabljajo pri svojem delu, str. 84-92 in 3.6.4 Metode in igre, ki jih
organizacije uporabljajo pri svojem delu, str. 92-99).

Druga intervjuvanka je 28-letna magistra psihologije Ana Majko, ki prihaja iz Albanije (glej
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prilogo 3: AM1 - AM54). Zaključen ima magisterij iz psihologije, iz istega področja pa
končuje še doktorat. Med svojim delom in študijem se je udeležila večjega števila
izobraževalnih seminarjev na temo zlorabe otrok – kako jih zaščititi in jim s pomočjo igre in
igralne terapije povrniti otroštvo. Skupaj z različnimi strokovnimi delavci so preučevali še
druge družbeno-socialne teme kot so: trgovina z ljudmi, otroke, ki so prepuščeni razmeram
ulice, pomembnost psihosocialni iger itd. Na začetku svoje poti je otrokom brezplačno
svetovala preko spleta, danes pa ima že pet let delovnih izkušenj z neposrednim nudenjem
pomoči otrokom.
Majko domovino Albanijo označi kot izredno revno državo z nizkim bruto-družbenim
proizvodom, a hkrati nizko gospodarsko rastjo (glej prilogo 3: AM10). Tudi BBC News
Albanijo opisuje kot najrevnejšo državo v Evropi (Albania profile 2016). Velik problem v
državi so brezposelnost, korupcija in kriminal. Brezposelnost ljudi pahne v spopad z revščino,
ki sproži tudi mnoge druge probleme.
Organizacija Arsis, kjer je zaposlena psihologinja, skuša omiliti perečo lokalno problematiko,
ki je neposredna posledica revščine. To so otroci, ki so prepuščeni razmeram ulice. Na tem
mestu se nam zdi pomembno izpostaviti nadaljnjo uporabo besedne zveze »otroci, prepuščeni
razmeram ulice« (ang. 'children in street situation') namesto izraza »otroci ulice« (ang. 'street
children'), ki je sicer bolj prepoznaven. Organizacije kot so e.p.a., Arsis Tirana, Arsis Greece,
ki se ukvarjajo z otroki žrtvami ekstremne revščine (ti zato večino časa preživijo na ulici),
skušajo uveljaviti prvi izraz. Izraz uporablja UNICEF v študiji Save The Children (National
Study 2014). Izraz otroci ulic skušajo izkoreniniti, saj otrokova mati ni ulica in dejansko ne
prihajajo iz ulic, vendar so jih izredno slabe ekonomske razmere, v katerih živijo njihovi starši
ali skrbniki, pripeljale do življenja, kjer so prepuščeni sebi. Poleg tega se v izrazu "otroci ulic"
izgubi tragičnost razmer, v katerih živijo ... Zaradi zgornjih razlogov bomo tudi sami v
nadaljevanju naloge uporabljali prvi izraz.
Ti otroci imajo posebne lastnosti, večinoma gre za Romske, Egipčanske otroke in otroke iz
posameznih etničnih manjšin v Albaniji, npr. Grki, Makedonci, Srbi ... (Albanian Street 2008;
World Directory, 2016). Odnos javnosti do tovrstne problematike je bil po besedah Majko do
pred kratkim izredno slab (glej prilogo 3: AM13). Otroci na ulicah so bili v očeh prebivalcev
odpadniki, ki ne prinašajo nikakršnih koristi in katerih se je potrebno znebiti. Večini
prebivalstva in tudi državnim institucijam so predstavljali zgolj nadležen problem. Majko
pove tudi (prav tam), da albanska vlada ne predpisuje in ne razmišlja o strategijah pomoči,
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tako da za te otroke večinoma skrbijo nevladne organizacije. Državne institucije problema ne
vidijo enako kot nevladne organizacije, zato njihovi organizaciji in tudi drugim ne nudijo
nikakršne finančne pomoči. Organizaciji Arsis nudijo le brezplačne prostore, kjer imajo
pisarne in kjer delajo z otroki.
Organizacija Arsis Tirana je nevladna, neprofitna organizacija, ki je bila ustanovljena leta
2005 kot podružnica Arsis Greece. Slednja je po tem, ko so v Grčiji v istem letu identificirali
ogromno zanemarjenih, zapuščenih, sebi prepuščenih albanskih otrok, ki so v državi dotlej
živeli ilegalno, brez dokumentov in vednosti pristojnih institucij, ustanovila podružnico v
Albaniji. Organizacija Arsis Tirana je tako prevzela najtežje primere otrok, ki so bili
prepuščeni razmera ulice.
Organizacija ima 31 zaposlenih, ki imajo različno izobrazbo. Strokovni delavci, t.j. psihologi,
pedagogi in socialni delavci imajo univerzitetno izobrazbo, zaradi specifike svojega dela pa
ima organizacija zaposlene tudi kuharje, pravnike, voznike, koordinatorje manjših projektov
itd. Finančno jih podpirata pretežno Evropska Unija in UNICEF. Ker je veliko njihovih
klientov, otrok, romskega porekla, jih finančno podpira tudi Romski izobraževalni sklad (ang.
'Roma education fund', REF) s sedežem v Budimpešti. Glavni namen tega sklada je vključiti
otroke v formalni izobraževalni sistem.
Organizacija nudi različne vrste pomoči in aktivnosti otrokom. Te izvajajo v dnevnem centru,
ki je odprt od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro. Posameznikom je na voljo tudi krizni
center, t.j. zatočišče, ki služi kot nujna pomoč, saj je odprt vedno. Sami ga imenujejo
multidisciplinarni center, saj so v njem dobrodošli vsi, otroci, mladostniki, mame z
dojenčki ... V njem jim nudijo različne usluge in storitve, kot so psihološka pomoč,
svetovanje, osnovne življenjske dobrine, pravno pomoč, zdravniško oskrbo ... Aktivnosti se
udeležujejo otroci in mladostniki stari od štiri do osemnajst let, nekatere pa so na voljo tudi
mladim med sedemnajstim in petindvajsetim letom starosti. Njihovo delo je tako
osredotočeno na dve starostni skupini, zato imajo delo tudi časovno ločeno. Dopoldanski čas
je namenjen mlajšim, popoldanski čas starejšim. Majko pove (glej prilogo 3: AM45), da se
dnevno srečajo z do 50 otroki, ter do 20 mladostniki. Velikost skupine se po dnevih
spreminja. Poleg otrok v Tirani skušajo pomagati tudi otrokom iz drugih delov države.
Ti otroci so večinoma Romi, ki živijo v majhnih naselbinah in se veliko selijo. Podrobneje o
otrocih, s katerimi dela organizacija, bomo povedali v poglavju 3.6.2. Družbeno socialno
ozadje otrok, s katerimi delajo organizacije, str. 72-84.

61

Dan uslužbencev organizacije Arsis je pester – zjutraj se s kombijem odpeljejo po domovih,
skupnostih in lokacijah, kjer se nahajajo ti otroci, jih poberejo in pripeljejo v dnevni center,
kjer dobijo obrok. Po zajtrku imajo organiziran program, ki večinoma temelji na
psihosocialnih igrah in športnih aktivnostih. Tisti otroci, ki obiskujejo šolo, po organiziranih
dejavnostih odidejo. Otroci v prostore organizacije ne hodijo le zaradi zabave in igre, saj jim
zaposleni nudijo tudi pomoč pri domačih nalogah. Sledi kosilo, pri katerem se zaposlenim
pridružijo mladostniki, za otroke pa je tisti dan končan, saj so popoldanske aktivnosti
namenjene starejšim.
Christa-Berta Kimmich (glej prilogo 4: CBK1 – CBK37) je 64-letna strokovna delavka, ki
prihaja iz Nemčije. Zaključila je dva študija – pridobila je diplomo iz integriranih študijev
družboslovnih ved (psihologija, sociologija, kriminologija, pedagogika) in diplomo iz
mednarodne politike in socialno – ekonomske zgodovine (ang. 'International politics and
Social-economic History'). Z otroki dela in se igra že 44 let.
Skupaj s sodelavci je v svoji dolgi karieri organizirala ogromno seminarjev, izobraževanj za
mladinske delavce in mladinskih izmenjav. Ta so najpogosteje naslavljala življenja
najšibkejšega dela družbe, zlorabljenih otrok in otrok z manj življenjskimi priložnostmi.
Poudarek so dajali predvsem zagotavljanju pravic tem najranljivejšim skupinam. Trdi, da so
njeni učitelji otroci, mladi, mame in sodelavci iz celega sveta. Iskrivo pripomni, da je zaradi
narave svojega dela, prejela tudi izobraževanje srca (nem. 'herzensbildung'). Prve izkušnje pri
delu z otroki je dobila kot prostovoljka na prvih doživljajskih igriščih v mladinskih centrih in
centrih skupnosti. Pri organizaciji e.p.a. je bila 40 let prostovoljka in vrsto let tudi zaposlena.
E.p.a. (european play work association) je organizacija, ki deluje že od leta 1976 in je
registrirana kot dobrodelna, neprofitna, nevladna organizacija, s sedežem v Hamburgu. Ima
sedem zaposlenih, večina med njimi ima zaključeno univerzitetno izobrazbo iz socialnega
dela.
Je mednarodna organizacija, ki sodeluje s partnerskimi organizacijami iz 47 različnih držav
sveta s treh različnih kontinentov. To pomeni, da nimajo stalne lokacije delovanja. Financirajo
se pretežno s prijavljanjem na razpise Evropske Unije. Nekaj denarja jim nameni Hamburška
mestna vlada, nekaj tudi različne druge dobrodelne ustanove. Manjši del stroškov pokrijejo
tudi sami udeleženci mladinskih izmenjav in seminarjev, dobivajo pa tudi različne donacije. V
začetku je bila organizacija namenjena mladinskim delavcem, ki so delovali na področju
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doživljajskih igrišč. Ti so bili takrat zgolj eksperiment, nekaj neznanega, zato zanje niso
dobivali nikakršne finančne podpore. Organizacija je bila nato povabljena in spodbujena, da
izvede nepreizkušen projekt, mednarodno mladinsko izmenjavo. Ob privolitvi in izvedbi so
uslužbenci ugotovili, da so mladinske izmenjave enkratna priložnost za spoznavanje potreb
mladih, ki so socialno zanemarjeni in prikrajšani. Poleg tega mladi in mladinski delavci na ta
način pridobijo ogromno izkušenj in znanja. So odlična priložnost, da sami pridejo do
spoznanja o negativnostih rasizma in diskriminacije in kakršnikoli predsodkov. Lastna
izkušnja, ki jo dobijo pri druženju z mladimi z drugih koncev sveta, je namreč veliko boljša
od klasičnega učenja, kot trdi Kimmich (glej prilogo 4: CBK19).
Prav o učenju iz lastnih izkušenj je govorila tudi Maria Montessori (Pevec Semec 2009, str.
22-26). Trdi, da je pomembno predvsem aktivno učenje z lastnimi izkušnjami, saj otroci s
predhodnimi izkušnjami, znanji, stališči in vrednotami oblikujejo svoje znanje. S pomočjo
mladinskih izmenjav izkusijo, kako je biti tujec v drugi državi in dojamejo pomen stavka:
"Vsi drugačni, vsi enakopravni." (glej prilogo 4: CBK20). Kimmich (glej prilogo: 4) tako
pove zgodbo, primer dobre prakse mladinskih izmenjav. "Spomnim se fanta iz Madeire, ki je
kar nekaj časa prodajal svoje telo, torej doživljal spolne zlorabe. Z denarjem, ki ga je
"zaslužil", je pomagal svoji družini. Med eno izmed naših izmenjav se je spremenil.
Predvidevam, da je bilo zaradi kombinacije različnih stvari, zagotovo tudi zaradi skrbeče in
ljubeče klime, ki smo jo ustvarili. Uporabljali smo igrive metode dela, skupina iz Sicilije je
izvedla delavnico in skupaj smo se naučili objemati. Vse to je pripeljalo do tega, da je fant
spregovoril o svojih izkušnjah. Tako je postal zelo pomembna priča v mednarodnem krogu
boja proti pedofilom.".
Za birokratsko delo imajo pisarno v središču Hamburga, ki je odprta ves dan šest dni na teden.
Njihova glavna dejavnost so mladinske izmenjave in seminarji in za njihovo uspešno
izvajanje je ključnega pomena, da imajo prostor, kjer se lahko družijo skupaj vsi udeleženci.
Udeležujejo se jih mladi med 13. in 30. letom starosti, sprejmejo jih lahko do 60 naenkrat.
Takrat je delavnik zaposlenih celodneven in tudi nočen, odvisno od potreb mladih. Zavod
Movit (Ključni ukrep 1 b.l.), ki podpira mladinske izmenjave v Sloveniji, to izkušnjo opiše
kot učinkovito orodje neformalnega in priložnostnega učenja za mlade. Izmenjave skupinam
iz različnih držav omogočajo, da preživijo skupaj do 21 dni ter raziskujejo teme, ki jih
povezujejo in družijo. Pri tem mladi razvijajo kompetence, postajajo bolj pozorni na družbeno
pomembne teme in področja. Preko vrstnikov odkrivajo in se učijo o novih kulturah, navadah,
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hkrati pa krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva. Dnevi se za strokovne
delavce takrat začnejo zgodaj, skupaj s tistimi mladimi, ki vstanejo prvi. Po zajtrku se srečajo
v krogu vsi udeleženci, se pozdravijo, mladinski delavci pa jim predstavijo načrt dela za tisti
dan. Vse to poteka na zabaven in igriv način. Nato sledijo aktivnosti, ki so vnaprej
pripravljene glede na temo mladinske izmenjave, ponavadi so to različne delavnice.
Organizacija e.p.a. omogoča mladinske izmenjave predvsem socialno ranljivim otrokom, kar
pomeni, da večina nima znanja angleščine, ki je pri mladinskih izmenjavah zelo zaželena.
Zaradi tega Kimmich med delavnicami in celotnimi izmenjavami prevaja v različne jezike.
Njena naloga je prav tako skrb za organizacijo, hrano, prvo pomoč ... Vsak dan sproti poskrbi
za vse potrebno za nadaljnje aktivnosti, izlete. Mladinska delavka večkrat poudari tudi
pomembnost vzbujanja in ohranjanja pozitivne klime. Ves čas je na voljo za vprašanja,
pogovore, reševanje težav ... Po koncu vsakega dne sledi evalvacija skupaj z ostalimi
mladinskimi delavci. Omeni izjavo dekleta iz Belfasta, ki se je udeležila ene izmed njihovih
mladinskih izmenjav (glej prilogo 4) in je na koncu izmenjave na evalvacijski list napisala
naslednje: "Celo svoje življenje sem živela v svetu, polnem nasilja. Šele na mladinskih
izmenjavah sem prišla do spoznanja in ugotovila, da obstaja tudi svet brez nasilja in
izključenosti. Ugotovila sem, da je to svet, v katere želim živeti."
Pogoje, v katerih delajo, Kimmich označi kot ljubeznive, neverjetne in raznolike (glej prilogo
4: CBK33, CBK34). Trudijo se, da skupaj s svojimi partnerji naredijo pogoje prijetne in
skrbne. Otroci, s katerimi delajo, živijo v različnih razmerah in prav v takih razmerah delajo
tudi sami. Kljub temu se organizacija ne osredotoča na probleme, bedo in nesreče, s katerimi
se soočajo med delom. Verjamejo, da so oni tisti, ki določajo, kako bodo delali in se igrali.
Delajo in se igrajo z vsemi otoki, ki se želijo igrati, a prednost za sodelovanje dajejo tistim, ki
prihajajo iz prikrajšanih predelov, migrantom in pribežnikom, ter otrokom, ki prihajajo iz
socialno izključenih skupnosti. Na njihovih igralnih dnevih in akcijah ponavadi sodelujejo
otroci med 3. in 13. letom starosti, letno pa se srečajo z več kot 500 otroki. Ti so mnogokrat
označeni kot težavni, poredni, z odklonskimi vedenji.

Tretji intervjuvanec je slovenski strokovni delavec Janez Arh, 44-letni diplomirani socialni
delavec (glej prilogo 5: JA1 - JA57). Svoje znanje je nadgrajeval na različnih mednarodnih
usposabljanjih in izobraževanjih, saj se jih je udeležil okoli deset. Večino izmed njih je
organizirala organizacija e.p.a skupaj s svojimi partnerji. V spomin se mu je najbolj vtisnilo
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izobraževanje na temo dejavna igra oziroma doživljajsko igrišče. Sodeloval pa je tudi na
izobraževanjih, kjer so delili znanja o tem, kako igra lahko pomaga pri socialnem
vključevanju otrok, kako z igro premostiti jezikovne, etnične, nacionalne, verske razlike,
razlike v socialnih statusih, kako igro uporabiti za delo z otroki iz ranljivih okolij (Romi,
begunci ...) in kako igro uporabiti za promocijo miru.
Z otroki in mladimi je začel delati pri organizaciji Društvo Center za pomoč mladim, kjer je
zaposlen še danes. Socialni delavec kot glavno problematiko Slovenije izpostavi socialno
ranljive otroke (glej prilogo 5: JA9), predvsem zaradi finančnega, materialnega stanja
njihovih staršev oz. rejnikov, torej otroke, ki prihajajo iz revnih okolij. Problem vidi tudi pri
integriranju Romskih otrok in otrok, katerih starši prihajajo iz držav nekdanje Jugoslavije.
Pove, da imajo ti otroci predvsem problem z neznanjem jezika (glej prilogo 5: JA10). Prav to
pa je tudi velik problem staršev, kar pomeni, da so otroci pogosto prikrajšani za pomoč pri
šolskih obveznosti.
Arh omeni še problematiko brezposelnosti v Sloveniji, problematiko nasilja in zasvojenosti
(glej prilogo 5: JA13). Trdi tudi, da je v Sloveniji slabo poskrbljeno za brezplačne,
prostovoljne aktivnosti za otroke, predvsem aktivnosti, ki niso organizirane v sklopu javnega
pedagoškega procesa. Omeni tudi težavnost pridobivanja sredstev za mednarodne otroške
izmenjave (glej prilogo 5: JA15).
Leta 2000 so zaznali velik porast drog med mladoletniki, kar je bil tudi eden izmed glavnih
razlogov za nastanek društva. Ta je bil v svojih začetkih del Centra za socialno delo (CSD).
Nato so se nekateri zaposleni odločili, da se ločijo od Centra za socialno delo, saj se kot del
javne institucije niso mogli prijavljati na razpise za finančno pomoč. Takrat so imeli veliko
idej za razvijanje novih programov, saj so želeli čim bolj odgovarjati na potrebe mladih.
Intervjuvanec izpostavi, da preko CSD ne bi mogli odpreti doživljajskega igrišča in delati po
metodah, v katere verjamejo. Organizacija ima pet zaposlenih, večina so univerzitetni
diplomirani socialni delavci. Denar za delovanje dobivajo na različne načine. Financira jih
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, prav tako Urad za mladino
Republike Slovenije. V Ljubljani jih financira Mestna občina Ljubljana, v Mariboru Mestna
občina Maribor. Nekatere programe podpira Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
poleg tega se prijavljajo na programe Erasmus+.
Arh dela v Društvu Center za pomoč mladim v Mariboru, kjer imajo tudi doživljajsko igrišče.
Intervjuvanec je izpostavil vse bolj pereč problem za otroke, t.j. zmanjševanje možnosti za
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prosto igro, ki ni plačljiva (glej prilogo 5: JA37). To predstavlja velik problem otrokom in
njihovim staršem, ki jim želijo zagotoviti več (Else 2009 v Brown in Patte 2013, str. 59). Prav
doživljajsko igrišče podpira idejo o nudenju brezplačne in prostovoljne dejavnosti otrokom.
To pomeni, da otrok lahko pride in gre, kadar želi, da se otrok sam odloča, kaj se bo igral, kje,
kako in s kom. Društvo deluje vsak dan med tednom, medtem ko so na doživljajskem igrišču
aktivni trikrat tedensko v popoldanskem času. Vseeno jim priprave na te dogodke vzamejo
veliko več časa. Igrišče je odprto vedno, ne glede na vremenske razmere, saj se namreč nahaja
na prostem. Poleg doživljajskega igrišča izvajajo tudi mladinske izmenjave z otroki, ki to
igrišče obiskujejo.
V nadaljevanju intervjuja nas je zanimalo, kakšne so bile potrebe otrok, da je bilo
ustanovljeno igrišče. Arh obrazloži, da niso potrebovali pretirano raziskovati, ali otroci
potrebujejo igro ali ne, saj je sama potreba po igri prirojena vsakemu (glej prilogo 5: JA30).
To izpostavi tudi Hyder (2005), ki pravi, da imajo v normalnih okoliščinah vsi otroci tega
sveta notranjo željo po igri. Kljub temu so zaposleni v organizaciji pred postavitvijo igrišča
morali raziskati različne predele mesta, kjer bi bila namestitev najbolj primerna. Po besedah
intervjuvanca je namreč igra še posebej učinkovita za otroke iz bolj ranljivih okolij (glej
prilogo 5: JA31). Raziskovali so, se pogovarjali s starši, lokalnim prebivalstvom in seveda
otroki, ter ugotovili, da je potreba po doživljajskem igrišču prisotna. Tako so se odločili za
nov projekt. Pomoč za izvedbo je ponudila lokalna skupnost, doživljajsko igrišče pa je bilo
odgovor na konkretne potrebe. Igrišče je postavljeno v predel mesta, kjer je veliko romskih
otrok in veliko priseljencev iz različnih držav – iz Kosova, Albanije, Makedonije, Hrvaške,
Srbije ter Bosne in Hercegovine. Predel je zgoščeno blokovsko naselje v revnejšem predelu
mesta, kjer je prisotno precej nasilja in kriminala. Vedeli so, da je v tem predelu večji delež
staršev, ki svojim otrokom težko omogočajo plačljive aktivnosti, zato so jim ponudili
brezplačno možnost. Na igrišče tako lahko pride kdorkoli, otroci, stari do šest let pa morajo
priti v spremstvu staršev. Možnosti, aktivnosti, ki jih ponujajo na doživljajskem igrišču,
zahtevajo določeno stopnjo motoričnih razvitosti. Prav zaradi tega so mladinski delavci, ki
delajo na igrišču, na voljo otrokom od šestega leta dalje.
Doživljajsko igrišče se odpre ob 13. uri in vsak izmed strokovnih delavcev ali prostovoljcev
pokriva svoj kotiček na igrišču, kar pomeni, da se odziva na želje otrok ter skrbi za varnost.
Imajo namreč leseni kotiček, kotiček za ustvarjanje, peskovnik, ognjišče ... Otroci, s katerimi
so vzpostavili zaupanje, mnogokrat izrazijo željo, da se z njimi igrajo različne igre. Arh
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večkrat izpostavi (glej prilogo 5: JA138), da je delo mladinskih delavcev, da odgovarjajo na
potrebe otrok in da so tam, kadar jih potrebujejo. Včasih se zgodi, da jim pomagajo pri
določenih dejavnostih, kadar vidijo, da otroku pade motivacija. Na ta način jih spodbudijo za
nadaljnje delo oziroma igro. Njihova glavna in izredno pomembna naloga je skrb za varnost.
Kadar ocenijo, da je resno ogrožena varnost otrok, prekinejo proces igre in skupaj z otroki
preučijo situacijo, ter ugotovijo, če obstaja bolj varen način izvedbe igre.
Doživljajsko igrišče ima zelo razgibano dinamiko, kar pomeni, da je lahko naenkrat v enem
kotičku veliko otrok, naslednji trenutek pa se porazdelijo po prostoru in vsak dela svoje.
Naloga delavcev je, da sledijo dinamiki otrok. Ko se igrišče zapre, sledi evalvacija o dnevu,
situacijah, dogodkih.
Lastnosti otrok so zelo različne. Na igrišče prihajajo otroci obeh spolov, različnih etničnih
pripadnosti, različno situiranih družin. Skupno jim je, da večina prihaja iz ranljivejših okolij.
Redno sodelujejo z okoli petdesetimi otroki. Več o značilnostih otrok, s katerimi dela
organizacija Društvo Center za pomoč mladim, bomo povedali v nadaljevanju (glej poglavje
3.6.2. Družbeno socialno ozadje otrok, s katerimi delajo organizacije, str. 72-84).

Jann Willems je 26-letni diplomiran socialni delavec iz Hamburga (glej prilogo 6: JW1 JW42). S svojim delom je začel kot prostovoljec in študent. Med svojo zaposlitvijo se je
udeležil dveh krajših usposabljanj, ki jih je organizirala organizacija e.p.a.. Poleg tega pa je
sodeloval na več kongresih, kjer so se osredotočali na temo 'igralni avtobus'. V svojih začetkih
je pomagal otrokom migrantom, ki so v državo prišli brez spremstva staršev. To so bile tudi
njegove prve izkušnje s tovrstnim delom. Ti otroci so potrebovali pomoč pri organiziranju
svojih življenj in nastanitev. Tako jim je skušal biti opora namesto staršev.
Intervjuvanec izpostavi trenutno veliko problematika države (glej prilogo 6: JW9). Vanjo
vsakodnevno vstopa veliko število migrantov. Pove, da jih je v lanskem letu v državo prišlo
okoli milijon ali celo več. Migranti sami po sebi, po besedah Willemsa, niso tak problem
(prav tam). Izpostavi, da večji problem predstavljajo lokalni prebivalci, v katerih je ves čas
navzoč strah. Ljudje težko sprejemajo spremembe, posebno tiste velike in zaradi tega je
mnogokrat prisoten strah. Tako s pomočjo protestov, ki potekajo po mestih, prebivalci
pozivajo vlado in državo, naj pribežnike pošlje nazaj (glej prilogo 6: JW10). Pribežnike so
množično naseljevali v kontejnerska naselja na obrobju manjših mest. Prav to je po mnenju
intervjuvanca povod za strah, ki se je razširil med prebivalci. Še večji problem predstavljajo
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ekstremistične, nacistične stranke, ki v velikem številu organizirajo proteste, sežigajo
begunske centre in povzročajo raznorazne težave.
Prav o obstoju ekstremističnih, nacističnih strank, pišejo tudi v reviji Mladina. Nemška
policija (Kajtazović 2014) je v času porasta migracij zaznala porast v desničarskem
ekstremizmu in napadih na tujce, pojavilo pa se je tudi novo islamofobno gibanje. Šef zvezne
kriminalistične policije Holger Münch trdi, da po vsej državi opažajo porast v številu
ksenofobnih kaznivih dejanj, med njimi tudi požiganje centrov. Vse to naj bi bil odgovor na
naraščanje števila beguncev, ki prihajajo v Nemčijo. Lansko leto jih je v mesto Hamburg, kjer
dela organizacija SpielTiger, prispelo veliko. Cilj mestne vlade je bil, da jih ne nameščajo v
šotore, temveč da vsem poiščejo primeren prostor za začasno bivanje. Vendar to ni bilo lahko,
saj so bili vsi migracijski centri polni. Willemsa trdi, da so cilj sicer dosegli in migrantov niso
naseljevali v šotore, a so jih nameščali v nekdanja nakupovalna središča, pisarne, stare
vojaške objekte, torej kjerkoli je bila streha nad glavo (glej prilogo 6: JW15). To pomeni, da
so živeli in živijo v zelo slabih razmerah. Intervjuvanec pove, da vseeno vse ni tako slabo, saj
pri pomoči pomaga veliko prostovoljcev (glej prilogo 6: JW16).
Organizacija SpielTiger ima dvanajst zaposlenih, večinoma socialnih delavcev in športnih
pedagogov. Pri njihovem delu jim pomaga tudi okoli 30 študentov in nekaj prostovoljcev.
Leta 1989, ko je bila organizacija ustanovljena, je bilo vedno več ljudi mnenja, da imajo
otroci premalo možnosti za igro in da jo je potrebno vrniti v nekatere predele Hamburga. Na
začetku svojega dela je organizacija izvedla le nekaj manjših dogodkov, saj zanje niso imeli
denarja.
Med vojno v Jugoslaviji in po njej je v Nemčijo začelo prihajati vedno večje število
beguncev. Situacija je bila zelo podobna trenutni. Takrat se je mestna vlada odločila, da bo
finančno podprla organizacije, da bodo lahko nudile pomoč ljudem, ki so prihajali v
migracijske centre. Tako je bila ustanovljena organizacija SpielTiger, kateri je vlada podarila
nekaj igralnih avtobusov. Organizacije se je močno razširila in okrepila. Trenutno obiskujejo
19 različnih lokacij vsak teden in na vsaki lokaciji preživijo tri ure. Na voljo imajo štiri
igralne avtobuse. Poleg igralnih avtobusov imajo lastne pisarne in ogromno skladišče za
igrače, igrala in pripomočke. Njihovo delo poteka v migracijskih centrih in predelih
Hamburga, kjer je interes in želja po tovrstnem delu. Pogosto gre za predele mesta, kjer so
očitni socialni problemi. Trudijo se odgovarjati na potrebe okolja. En predel mesta obiskujejo
toliko časa, kolikor časa potreba po igri in druženju obstaja. Ko opazijo, da zanimanja za igro
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ni več, oziroma da se otroci dobro znajdejo brez njihove pomoči, zamenjajo lokacijo in
poiščejo predel, kjer jih potrebujejo.
Število otrok, s katerimi delajo, je zelo odvisno od lokacije. Včasih se zgodi, da se njihovih
aktivnosti udeleži tudi 60 otrok naenkrat. Tako imajo vsi zaposleni v organizaciji tedensko
stike tudi s 1000 različnimi otroki. Njihovim aktivnostim se lahko pridružijo vsi otroci, stari
od štiri do petnajst let. Včasih se zgodi, da se jim pridružijo tudi starejši, mladostniki. Največ
otrok prihaja iz Sirije, Afganistana, Iran, Iraka, kar nekaj pa jih je še vedno iz Balkanskih
držav. Vendar je slednjih vse manj, zaradi prevelikega števila in ker so domače države sedaj
varne, jih pošiljajo nazaj.
Intervjuvanec otroke opiše kot hiperaktivne, z veliko potrebo po gibanju (glej prilogo 6:
JW32). Povečana želja po aktivnosti bi lahko bila po mnenju Willemsa posledica posedanja
otrok v migracijskih centrih. Pove, da mnogokrat ne vedo, kaj bi počeli, zato se jim nabira
energija, s katero se nato spopadajo mladinski delavci med svojimi aktivnostmi. To
izpostavijo tudi A. Mikuš Kos idr. (1992), ki trdijo, da so posledice travmatičnih dogodkov
lahko tudi povečana aktivnost. Otroci so lahko nemirni, imajo pomanjkanje koncentracije,
nikjer ne vzdržijo dolgo, tekajo naokoli in pri nobeni dejavnosti niso dlje časa. Več o
značilnostih otrok, s katerimi dela organizacija, bomo povedali v nadaljevanju (glej poglavje
3.6.2 Družbeno socialno ozadje otrok, s katerimi delajo organizacije, str. 72-84).
Delo z otroki v organizaciji SpielTiger se začne v dopoldanskem času, ko se jim pridružijo
prostovoljci in skupaj postavijo cilje za tisti dan. Skušajo okvirno določiti, kaj bodo na tisti
dan z otroki počeli, in se na to pripraviti. Naloge si razdelijo in naložijo pripomočke za igro v
avtobus. Nato se z otroki igrajo okoli tri ure, dan pa vedno začnejo na enak način. Na začetku
skušajo združiti vse otroke s skupinskimi igrami, saj jih na ta način pozdravijo in privabijo k
sodelovanju. Skupinske igre običajno potekajo okoli pol ure, trajanje na željo otrok tudi
prilagodijo. Sledi prosta igra, mladinski delavci pa se otrokom pridružijo, kjer jih potrebujejo
in želijo. Pol ure preden avtobus odide, otroke opozorijo, da skupaj pospravijo vse igrače in
druge pripomočke. Dan zaključijo s skupinsko igro in se na ta način razidejo (glej prilogo 6:
JW71 – JW79).
Psihologinja Petra Hricova prihaja iz Slovaške (glej prilogo 7: PH1 – PH38). Stara je 34 let
in po izobrazbi magistra psihologije. Ima dvanajst let delovnih izkušenj z otroki in mladimi.
Tudi ona se je udeležila kar nekaj različnih seminarjev, posebej izpostavi »Katathy –
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domišljijsko psihoterapijo« (ang. 'Katathy – imaginative psychotherapy'), saj se ji je najbolj
usedel v spomin. Poleg tega se je izobraževala o mladinskem in uličnem delu, svetovanju ...
Med svojim študijem je začela pridobivati izkušnje z otroki in mladimi, bila je t.i. ulična
delavka. Določen čas je pomagala odvisnikom od drog in posameznikom, ki so se prodajali za
denar. Svoj poklic psihologinje je nekaj časa opravljala v begunskem centru, trenutno pa vodi
tudi eksperimentalno učenje odraslih.
Slovaško opiše kot post-socialistično državo (glej prilogo 7: PH10). V državi je po besedah
intervjuvanke prisotne precej ksenofobije proti beguncem. Poleg strahu in nastrojenosti proti
beguncem meni, da ima država napačne pristope pri reševanju tudi določenih drugih
problematik. Država naj bi se preveč osredotočala na zatiranje specifičnih težav, namesto da
bi se osredotočala na njihove posledice, podporo in zmanjševanje škode. To pomeni, da več
pozornosti namenjajo preventivi, kot kurativi. Za primer navede boj proti drogami, kjer se
osredotočajo na preprečevanje zlorab drog in se osredotočajo na manjšanje škodljivih
posledic, ki jih povzročajo. Več podrobnosti o tej problematiki ni izpostavila.
Na Slovaškem so najbolj ranljiva etnična skupina Romi, ki praviloma živijo v revnih naseljih.
Kot pomoč ranljivim skupinam prebivalstva je bilo na Slovaškem v zadnji letih ustanovljenih
kar nekaj nevladnih organizacij. Ena izmed teh organizacij je tudi Ulita, ki je bila
ustanovljena leta 2008, deluje pa v predelu Petrzalka v glavnem mestu Bratislave. Tam se
nahaja strnjeno blokovsko naselje, soseska Kopčany. V soseski na majhnem predelu živi
veliko različnih etničnih skupin. Družine živijo v majhnih socialnih stanovanjih, ki so last
mesta. Otroci dolgo časa niso imeli nikakršnih možnosti, storitev in aktivnosti, ki bi bile
primerne za njih. Imeli so sicer ponudbe aktivnosti drugih organizacij, institucij, vendar so
imele previsok prag dostopnosti in niso bile primerne za otroke iz tega predela mest. Tako so
ustanovili organizacijo Ulita z nizkim pragom dostopnosti in v kateri se otrokom ni potrebno
registrirati. Storitve so brezplačne, neobvezne, prav tako se aktivnosti in dogodkov otrokom ni
obvezno udeleževati, niti jim ni potrebno biti pri njih aktiven.
Organizacija ima enajst zaposlenih, predvsem psihologov, socialnih delavcev in socialnih
pedagogov, pomaga pa jim tudi manjše število prostovoljcev. Financirajo se iz različnih virov,
npr. različne slovaške fundacije, pomoč dobivajo tudi od regionalne vlada in Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve. Nekaj prispevajo tudi različni zasebni donatorji, nekaj financ
so prejeli tudi od EEA Grant. Slednji je skupni program Norveške, Liechtensteina in Islandije.
Pisarniški prostori orgranizacije Ulita so v enem izmed blokov iz katerih prihajajo tudi otroci,
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zato je njihov glavni delovni prostor, kjer delajo z otroki, mladimi in starši, ulica. Svoje
aktivnosti izvajajo tudi v skupnostnem centru in v klubu ter na novem športnem igrišču.
Aktivnosti, ki jih izvajajo v klubu, so namenjene otrokom med 5. in 16. letom starosti, vendar
starostne skupine in njim primerne aktivnosti ločujejo. Kadar imajo organizirane aktivnosti
zunaj, se jih udeležijo otroci od 3. leta dalje. Pogosto se jim pridružijo tudi starši, saj
potrebujejo nasvete ali le pogovor z nekom. Poleg naštetih aktivnosti mladostnike stare med
16 in 20 let vabijo na mednarodne mladinske izmenjave in seminarje. Njihovi programi so
vsakodnevni, vendar zaradi šolskih obveznosti otrok, aktivnosti in druge storitve nudijo
predvsem v popoldnevih. Mnogokrat jih otroci prosijo za pomoč pri domačih nalogah,
pogosto imajo namreč motnje pozornosti in učenja, problem pa včasih predstavlja tudi to, da
je njihov materni jezik različen od jezika okolja, kjer se nahajajo. Eden izmed razlogov, da
popoldanske šolske obveznosti izpolnjujejo pri njih je tudi ta, da doma nimajo lastnega
prostora za delo. Njihov glavni cilj je, da se osredotočajo na potrebe otrok in njihovih družin.
Tako družine kot otroci so zelo različni, saj prihajajo iz zelo raznolikih okolij (več o tem glej
poglavje 3.6.2 Družbeno socialno ozadje otrok, s katerimi delajo organizacije, str. 72-84).

Zadnji strokovni delavec, s katerim smo opravili intervju, je Tony Dronfield (glej prilogo 8:
TD1 - TD29), 66-letni Anglež, ki živi in dela v Nemčiji in je po poklicu diplomirani inženir.
Skupaj z organizacijo in sodelavci iz organizacije e.p.a. je organiziral in sodeloval pri kar
nekaj seminarjih, izobraževanjih in mladinskih izmenjavah.
Svoje delo z mladimi je začel že pred 34 leti, ko je ustanovil organizacijo v Liverpoolu,
imenovano Merseyside Play Action Council (MPAC). Ta organizacija podpira celoten
Liverpool na področju mladih in igre. Bil je soustanovitelj angleške organizacije, ki se
zavzema za otroke, imenovane Fair Play for Children. Kmalu je pot križal z zaposlenimi
organizacije e.p.a, se navdušil nad njihovim delom in tam ostal. e.p.a. dela predvsem z otroki,
ki prihajajo iz držav, kjer besnijo vojne – iz Sirije, Libije, Iraka, Afganistana, Somalije itd.
Otroci pripadajo različnim družbenim slojem, skupno pa jim je, da se nahajajo v tujem okolju.
Kot zaposlen v organizaciji e.p.a. dela tudi z mladimi sirotami iz Romunije, mladimi, ki imajo
različne duševne bolezni, z otroki, ki niso uspešni v šoli (več o tem glej poglavje 3.6.2
Družbeno socialno ozadje otrok, s katerimi delajo organizacije, str. 72-84).
Tudi Tony Dronfield kot najpomembnejšo dejavnost organizacije e.p.a. omeni mladinske
izmenjave, za katere pojasni, da je potrebnih veliko priprav, potrebno je pripraviti vse
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pripomočke, veliko je sodelovanja z drugimi sodelavci, predvsem pa je potrebno skrbeti za
nemoten potek dejavnosti in varnost (glej prilogo 8: TD41).
Na koncu mladinskih izmenjav udeleženci dobijo tudi evalvacijski vprašalnik, ki jih sprašuje
o tem, kaj so med izmenjavo pridobili. Eden izmed udeležencev je s svojim zapisom zelo
dobro prikazal, kako mladinske izmenjave vplivajo na mlade. Matteo, najstnika iz Sicilije, ki
prihaja iz revnejšega okolja je napisal: »Ta izmenjava me je spodbudila, da imam željo živeti
boljše življenje.« (ang. 'This exchange make me wish to live a better life'.)

3.6.2 Družbeno socialno ozadje otrok, s katerimi delajo organizacije
Družbeno socialno ozadje otrok in travme, ki jih doživljajo otroci, s katerimi delajo
organizacije, so v kar nekaj točkah zelo podobne, zato bomo ta del magistrske naloge
namenili opisu otrok, njihovih značilnosti in travm, ki so jih doživeli ali jih doživljajo. Večina
otrok je doživela več travmatičnih dogodkov, ki močno vplivajo na njih, njihovo osebnost,
dojemanje sveta in ljudi okoli sebe. Mikuš Kos idr. (1992) govorijo o poteku
posttravmatskega stresnega sindroma, ki je odvisen od skupka neugodnih okoliščin. Trdijo, da
znatno hujše psihosocialne posledice povzroča delovanje več neugodnih, travmatičnih
okoliščin. To imenujejo mnogoizvorni stres, torej stres, ki je posledica pretekle
izpostavljenosti številnim stresnim situacijam. Te bolj ogrožajo otrokov psihosocialni razvoj
kot posamični stres. Prav to so doživljali ali doživljajo otroci, s katerimi delajo organizacije.
Vojno in dogodke, povezane z njo, je doživelo kar nekaj otrok, s katerimi delajo organizacije.
Prav vojno Mikuš Kos idr. (1992) uvrščajo med množične povzročitelje izjemnih psiholoških
stisk. Zraven spadajo tudi naravne katastrofe in teroristična dejanja. Vojna ima hude
negativne učinke na otroke, močno pa prizadane tudi odrasle. Posledice so za otroke in za
celotno skupnost izredno težke (Hyder 2005). Amnesty International piše o posledicah
tovrstnih dogodkov (1999 v prav tam). Posamezniki, ki so udeleženi v vojni, pogosto doživijo
pomanjkanje hrane. Poleg njihovih domov so namreč uničeni tudi proizvodni obrati. Selitev,
nameščanje v različne migrantske centre in pomanjkanje zdravstvene oskrbe pripelje do
širjenja različnih bolezni – nalezljive bolezni v centrih so tako pogost vzrok za smrti otrok.
Poleg tega pa je v migrantskih centrih tudi veliko posilstev in spolnih zlorab otrok. Nekateri
posilstva uporabljajo kot sistematično orožje za izvajanje terorja.
Otroci so med vojno priča dejanjem (Mikuš Kos idr. 1992), ki so izjemno zastrašujoča,
doživljajo pomanjkanje, mnogokrat se odločijo za zapustitev doma ali pa so v to prisiljeni.
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Zato se morajo včasih ločiti od drugih družinskih članov, pogosto doživijo izgubo, bolezen ali
pa prisostvujejo fizičnemu poškodovanju sorodnikov. Nekatere posameznike v vojni lahko
doletijo različne oblike invalidnosti, kar povzroča dodatne travme (Hyder 2005). V času vojne
se zaradi zapiranja ali uničenja šol prekine tudi izobraževanje otrok. Otroci, ki so ostali brez
skrbnikov, postanejo lahke žrtve trgovine z ljudmi.
Dokazi o vplivu vojn, spopadov in nasilja nad majhnimi otroci so zelo različni in mnogokrat
se zdi, da si strokovnjaki niso enotni glede njihovih učinkov. Lahko pa povzamemo, da so
izredno pomembne posameznikove izkušnje in njegova interpretacija dogodka. Tako se tudi
posledice razlikujejo. Vedeti pa moramo, da so nekateri odzivi in posledice splošni. Otroci se
spoprijemajo z občutkom ogroženosti (Mikuš Kos 2015). Poleg strahu, ki ga občutijo sami,
občutijo tudi strah staršev in celotne skupnosti. Med vojno doživljajo različne izgube, izgubo
varnosti, doma, staršev, prijateljev, sorodnikov. Mnogi tudi izgubijo vero v človeštvo in
pozitivno prihodnost.
Organizacija e.p.a. pomaga otrokom, ki prihajajo s Severne Irske, iz Kolumbije, Afganistana,
Somalije, Sirije (glej prilogo 4: CBK23 in prilogo 8: TD10). Ti otroci so doživeli vojno ali
druge nasilne državne konflikte. Prav tako se uslužbenci organizacije SpielTiger igrajo z
otroki, ki so bili žrtve vojnih razmer (glej prilogo 6: JW29). Willems (prav tam) pove, da je
zanje značilno nasilno vedenje, nasilno reševanje konfliktov, ki za njihove vrstnike ni tako
tipično. Prav povečana razdražljivost in potreba po odvajanju čustvene napetosti sta značilni
za otroke, ki so doživeli in doživljajo vsakodnevne spore (Mikuš Kos idr. 1992). Vse to je
posledica doživljanja travme in travmatičnih dogodkov. Ocenimo lahko, da gre za res
občutljive in ranljive otroke, kar omeni tudi Willems (glej prilogo 6: JW34). Poudari pa (prav
tam), da so kljub specifičnim značilnostim otroci preprosti. Tako kot sovrstniki imajo željo po
prijateljstvu, izobraževanju in učenju.
Vojna v Siriji in kriza v Libiji sta bili razlog za migracijo staršev in otrok, s katerimi dela
organizacija OFD in intervjuvanka Cauchi. Izpostavi, da so bili nekateri od njih premajhni, da
bi se je spominjali. Verjame pa, da so dogodki, povezani z vojno, močno vplivali na njihovo
življenje (glej prilogo 2: AC34). Izpostavi, da so tragični dogodki in ozadje, katerim so bili
priča ti otroci in so jih zaznamovali, drugačno in posebno, in ne otroci sami (glej prilogo 2:
AC41). Zato o specifičnih značilnostih in karakterjih otrok intervjuvanka ne more govoriti.
Trdi, da so vsi popolnoma normalni, zdravi otroci. Vseeno otroke opiše kot inteligentnejše,
zrelejše od vrstnikov, saj se bolj zavedajo problemov in realnosti.
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Mikuš Kos idr. (2015) izpostavijo, da zelo majhnega otroka pred posledicami vojne lahko
zavarujejo predvsem nerazumevanje nevarnosti in ogroženosti. Seveda ne sme biti ločen od
staršev, lačen, premražen, ranjen ali kako drugače neposredno prizadet. To pomeni, da so
majhni otroci, dojenčki lahko tudi v zelo nevarnih okoliščinah neprizadeti. Vseeno se pogosto
nanje prenaša strah mater ali drugih družinskih članov. Otroci od rojstva do 3. leta starosti se
na dogodke odzovejo tako, kot se odzovejo odrasli, ki so v njihovi okolici. Drugače trdita
Pynoos in Nader (v Hyder 2005, str. 56), čustvene posledice, ki jih pusti travma pri majhnih
otrocih in na prvi vtis niso vidne, lahko privrejo na dan v kasnejšem obdobju. Dogodki, ki so
jih otroci doživeli do drugega leta starosti in jih niso razumeli, lahko prekinejo in zaznamujejo
njihovo kasnejše življenje. Ti potlačeni dogodki bodo vodili njihovo vedênje in dejavnosti,
kar pomeni, da bodo podlegli neodkriti in nepoznani travmi. Kljub temu, da se travme na
mlajši otrocih ne izražajo tako pogosto, v njih ostajajo. Tako lahko postanejo izjemno pozorni
ali pretirano skrbni. Prav to izpostavi intervjuvanka v Slovenskem dokumentarnem filmu
Otroci s Petrička (2010). Kot otrok je bila priča pobojem po 2. svetovni vojni, kasneje pa je
bila žrtev različnih zlorab. Govori o posledicah, ki jih je vojna pustila na njunih mlajših
sorojencih: "Zase lahko rečem, da sem bila na dogodke iz preteklosti sposobna pogledati bolj
razumsko. Mlajša sestra, ki je bila ob dogodku stara tri leta in brat, ki je bil star pet let, tega
nista mogla storiti in tudi dogodka nista mogla razumeti. Skozi nadaljnje življenje se nista
uspela dokopati do razumskega vpogleda na dogodek. Ves čas sta objokovala dogodke in
razmišljala o tem, da se jima je zgodila krivica. Oba sta travmo, ki je pustila posledice,
skušala premagati z alkoholom. Brat je umrl pri 57 letih za posledicami alkohola. Imel je
predvsem pomanjkanje samozavesti. Bil je izredno šibek. Tudi za sestro lahko to rečem. Sicer
je imela družino, končala je srednjo šolo, vendar dogodka ni mogla preboleti. Celo življenje
se je vrtela v začaranem krogu. Ves čas je imela občutek, da se nam je zgodila huda krivica.
Nista bila sposobna dogodka sprejeti in reči: 'Ja, zgodilo se mi je, ampak to bom premagal.'"
O posledicah, ki jih travmatične izkušnje pustijo na odraslih, govori tudi Doyle (1997). Trdi,
da veliko odraslih žaluje za svojim izgubljenim otroštvom. Za svojo družbo iščejo
posameznike z enakimi lastnostmi ali pa posameznike, ki so utrpeli izgubo bližnjih in še
vedno žalujejo. Z njimi se poistovetijo.
Vojna je katastrofa (Mikuš Kos idr. 1992), ki jo povzročajo ljudje. Po mnenju strokovnjakov
pa od ljudi povzročene stresne okoliščine puščajo težje psihične posledice kot naravne nesreče
ali naključne okoliščine. Predvsem otroke vojna prizadene zato, ker ne razumejo situacije in
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ne vedo, zakaj je nenadno prišlo do sprememb, zakaj so se spremenili odnosi in zakaj je
nastopilo nasilje. To otroke zmede, v njih se poveča občutek tesnobe in občutek nemoči. Vse
to pa močno otežuje proces vzročno-posledične miselne predelave. Poleg neposrednega vpliva
na otroka vojna prizadene tudi celotno socialno mrežo, ki je otroku pomembna. Zato ima
otrok manj ljudi, na katere se lahko obrne za pomoč v stiski.
Cauchi (glej prilogo 2: AC43) omenja, da otroci čutijo veliko odgovornost do svojih družin in
drug do drugega ter da so precej bolj previdni kot njihovi netravmatizirani vrstniki. Prav to je
po besedah Mikuš Kos idr. (1992) značilnost otrok, ki so doživeli različne travmatične
izkušnje. Otroci postanejo pretirano previdni, so ves čas na preži in se z varovalnim vedênjem
odzivajo na dražljaje, za katere ne drži nujno, da pomenijo nevarnosti. Poleg teh značilnosti
Cauchi pove, da se prepirajo, pretepajo in igrajo tako kot vsi drugi otroci (glej prilogo 2:
AC44). Omeni, da otroci potrebujejo prostor za prosto, svobodno igro, potrebujejo svobodo,
saj jih v migrantskih centrih veliko časa nadzorujejo pristojne službe (glej prilogo 2: AC31).
Landers (1988 v Hyder 2005, str. 44) opredeli štiri ključna področja otrokove osebnosti, ki jih
prizadenejo vojne: vedênje, zdravje, psihološko in duhovno plat. Otroci lahko postanejo vse
bolj navezani na svoje starše, skrbnike, potrebujejo veliko telesnega stika, so zelo nemirni in
pogosto imajo težave s spanjem. Na doživete dogodke se lahko razvijejo različne reakcije –
lahko postanejo uničevalni, nasilni ali pa razvijejo določene strahove. Včasih se zgodi, da pri
otrocih pride do nazadovanja v obnašanju. Otroci se preveč osredotočajo na stresne situacije,
ki se dogajajo okoli njih. Tako se ne morejo razvijati običajno, ne morejo raziskovati sveta
okoli sebe kot njihovi sovrstniki. Pri starejših otrocih se močno razvijejo domišljija, čustva.
Lahko čutijo velik strah pred okoljem. Zelo pogosto se zgodi, da se počutijo krive ali
odgovorne za dogajanja okoli njih. Prekini se njihov brezskrbni vsakdan, časa za igro ni več.
To močno vpliva na njihov nadaljnji razvoj (prav tam). Seveda pa je mnogo dejavnikov, ki
vplivajo na to, ali bo otrok doživel travmo ali posttravmatski stresni sindrom, vključno z
intenziteto stresnega dogodka, stopnje izpostavljenosti in osebnosti otroka (Mikuš Kos idr.
1992).
Z vojno je močno povezana tudi naslednja problematika. Hyder (2005) govori o otrocih
beguncih, migrantih. Večinoma imajo neposredno izkušnjo z nasiljem, ali pa so priča nasilju
bodisi nad njimi bodisi nad njihovimi družinskimi člani. Willems o otrocih, s katerimi dela
SpielTiger (glej prilogo 6: JW31), pove, da želijo tudi več vedeti o državi, kamor so prispeli
in jo bolje spoznati. Težko se jim je prilagoditi na okolje, ljudi okoli sebe ne poznajo, zaradi
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česar pogosto doživljajo stisko (Mikuš Kos idr. 1992). Tako razmere kot okolje, kjer se
znajdejo kot begunci, so slabše od tistih, v katerih so živeli doma pred vojno. Doma so imeli
širok krog poznanstev, družino, sorodnike, sosede, sošolce, prijatelje in domove. V novi
državi se znajdejo med tujimi ljudmi. Tudi fizično okolje je za njih popolnoma novo,
drugačno, nimajo prostora za igro, nimajo igrač, ki so jih vajeni. Vključeni so v novo razredno
skupnost, navaditi se morajo na novo okolje, se soočati z izgubami, prikrajšanostjo in
omejitvami, kar jih še dodatno prizadene.
Otroci begunci in migranti so zaradi svoje preteklosti pogosto v stiski, kar izpostavijo tudi
Mikuš Kos idr. (1992). V času vojne so doživeli različne oblike stresa, ki je močno vplival na
njihovo življenje. Ne vedo, koliko časa bodo v drugi državi, koliko časa bodo begunci, ter ne
vedo ali bodo ostali na določenem kraju ali jih bodo selili drugam. Možnost za njihovo
vrnitev domov je minimalna. Prav negotovost in nepredvidljivost močno zvišujeta tesnobo pri
otrocih.
Intervjuvanec Willems pove, da ne morejo z gotovostjo trditi, da so otroci, s katerimi delajo,
doživeli travmo in posttravmatski stresni sindrom. Ne pripadajo jim pregledi psihologov, ki bi
to lahko potrdili ali ovrgli (glej prilogo 6: JW77). Vseeno ima večina strokovnih delavcev
nekaj znanja o tem, zato lahko sklepajo, da otrok trpi za travmami, predvsem kadar jih je
težko kontrolirati, umiriti, ali kadar imajo določene čustvene in vedenjske težave.
Problematika begunskih otrok je, da so večinoma doživeli več stresnih in travmatičnih
dogodkov naenkrat. Mikuš Kos idr. (1992) izpostavijo, da otroke, ki se morajo poleg
spopadanja z dosedanjimi travmami, spopadati tudi z begunstvom in prilagoditvijo, vse to
dodatno obremenjuje in še bolj slabi njihove psihične in telesne moči. Tako se stopnjuje in
podaljšuje njihova travma in močno otežuje proces psihičnega okrevanja. O negativnih
posledicah bežanja pred vojno govorijo tudi Cauchi, Kimmich, Arh in Willems (glej prilogo
2: AC41; prilogo 4: CBK22; prilogo 5: JA36 in prilogo 6: JW28).
Zapustitev otrok s strani staršev, razdor ali izguba družine zaradi različnih razlogov, je za
otroke izredno stresen in travmatičen dogodek, ne glede na okoliščine, v katerih se zgodi.
Organizacija na Malti dela z otroki, ki so bili v nekem obdobju svojega življenja zagotovo
prepuščen sami sebi, kar je po mnenju intervjuvanke izredno travmatično (glej prilogo 2:
AC33). Prav tako so otroci, ki so prepuščeni razmeram ulice, s katerimi se ukvarja
organizacija Arsis, zapuščeni, mnogokrat brez staršev ali pa ti za njih ne skrbijo oz. ne vedo,
kje so. Tudi organizaciji Ulita in Društvo Center za pomoč mladim delata z otroki, kjer so
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starši zaradi dela pogosto odsotni, kar pomeni, da so otroci prepuščeni samim sebi (glej
prilogo 3: AM11, AM32 in prilogo 7: PH26). Čeprav nihče od intervjuvancev ne omeni
izrecno, so tudi otroci, ki prihajajo iz vojnih območij, mnogokrat brez spremstva staršev, ker
so se ti med bežanjem ločili od njih ali pa celo umrli.
Izguba ali razdor družine je vedno težka družinska situacija, kar pove tudi Cauchi (glej
prilogo 2: AC34, AC35). Omeni družino, ki je bila med emigracijo iz domovine ločena od
očeta in še danes ne vedo, kaj se je z njim zgodilo in kdaj, če sploh, ga bodo zopet videli.
Skoraj vsi otroci begunci so ločeni od svojega očeta (Mikuš Kos idr. 1992). Mlajši kot je
otrok, bolj je prizadet ob ločitvi. V tej problematiki za otroka obstaja velika negotovost glede
usode družinskih članov, dogajanj v domačem kraju, poteka vojnih dogajanj ...
Problematiko ločitve otrok od staršev zaznava tudi Arh pri svojem delu. Omeni družino, ki so
jo zaradi nezmožnosti plačevanja najemnine izselili iz stanovanja. Pri tem izpostavi
doživljanje travm pri otrocih, saj je bila ves čas navzoča grožnja in strah pred razbito družino
(glej prilogo 5: JA40). Ob takih primerih se namreč pogosto zgodi, da družino ločijo in otroke
namestijo v rejniške družine. Poleg tega imajo stike z otroki, ki imajo starše v zaporih. Tudi
organizacija SpielTiger dela z otroki, med katerimi jih je kar nekaj izgubilo starše ali druge
družinske člane. Organizacija e.p.a. ima stike z mladimi sirotami, ki živijo v Romuniji (glej
prilogo 8: TD21). Izguba osebe, ki je bila otroku pomembna, povzroči hudo čustveno
prizadetost in žalovanje (Mikuš Kos idr., 1992).
Večina otrok, s katerimi delajo organizacije, je bila žrtev različnega nasilja, izkoriščanja ali
zlorab. Strokovna delavka organizacije OFD pozna zgodbe nekaterih svojih varovancev.
Omeni dva otroka, ki sta videla in doživela veliko nasilja, predvsem v vojnem času (glej
prilogo 2: AC34). Ana Majko izpostavi otroke, ki so prepuščeni razmeram ulice in trdi, da so
skoraj vsi doživeli veliko nasilja (glej prilogo 3: AM11). O tem poroča tudi raziskava World
Vision's Quantitive Study, v kateri so preučevali otroke, ki so prepuščeni razmeram ulice.
Raziskava je pokazala, da je kar 80 odstotkov otrok na ulicah doživelo fizično nasilje
(Albanian street 2008). Christa-Berta Kimmich in Tony Dronfield skupaj s pomočjo
sodelavcev pomagata otrokom, ki so žrtve različnega nasilja, izkoriščanja in psihičnih ali
spolnih zlorab ter zanemarjanja (glej prilogo 4: CBK24 in prilogo 8: TD22, TD23). Pomagajo
otrokom, ki so že prišli navzkriž z zakoni in oblastmi, ter z otroki, ki trpijo za zlorabami drog.
Samo-poškodovanje, nizka samopodoba, ravnodušnost in brezbrižnost so posledice razmer, v
katerih živijo otroci, s katerimi dela organizacija e.p.a. Nizka samopodoba je po besedah
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avtoric Mikuš Kos idr. (1992) lahko posledica lastnega napačnega zaznavanja težav, ki jih
imajo otroci, npr. čustvene, vedenjske, učne in telesne motnje. Slaba samopodoba nato
zmanjšuje njihove zmogljivosti in napore za iskanje poti k obvladovanju stisk, ki jih čutijo.
Mladinski delavec Dronfield izpostavi (glej prilogo 8: TD25), da imajo otroci in mladi,
okoliščinam navkljub, ogromno potenciala, veliko željo po učenju, vendar za to potrebujejo
prave pogoje. Rešitev vidi v neformalnem izobraževanju katerga nudijo z organizacijo e.p.a.
Tudi Društvo Center za pomoč mladim pomaga otrokom, ki prihajajo iz ranljivih okolij in iz
družin, v katerih je prisotno različno nasilje (glej prilogo 5: JA35).
Teorije definirajo več vrst zlorab, to so fizične, psihične, spolne in zanemarjanje.
Posamezniki, ki delajo z otroki žrtvami, se morajo zavedati, da je vsak otrok, ki je doživel
katerokoli nasilje, hkrati utrpel tudi psihične posledice (Cattanach 2008, str. 31). O fizičnem
nasilju govorimo, kadar nekdo fizično moč uporablja nad drugim v takšni meri, da mu zadaja
nesorazmerno bolečino, ga poškoduje in ponižuje. Ta oblika nasilja se lahko stopnjuje od
manjše klofute vse do brutalnega pretepanja (Munc 2001). Zanemarjanje pomeni, da starši ali
skrbniki zapuščajo otroke. Ne zagotavljajo jim osnovnih življenjskih dobrin, otroci čutijo
pomanjkanje ljubezni, starši zavračajo bolniško oskrbo ... Posledice so lahko resne vedenjske,
spoznavne, čustvene in duševne motnje (Miller 2000). Gre za dolgotrajno in večkratno
nezagotavljanje otrokovih osnovnih fizikalnih in/ali psihološki potreb, kar lahko resno ogroža
zdravje ali razvoj otroka (Cattanach 2008, str. 24).
Ena najbolj razširjenih oblik zlorab je zagotovo psihično nasilje. To so dejanja, ki potekajo na
verbalni ravni in jih žrtve opisujejo kot bolj boleča in škodljiva od fizičnega nasilja. Lahko se
pojavijo v zelo različnih stopnjah intenzivnosti, od najbolj blage oblike, v kateri so komaj
zaznavna, do najbolj grobih oblik. Najpogosteje so storilci psihičnega nasilja člani družine
(Munc 2001). Z izrazom spolna zloraba otrok pa označujejo udeležbo otrok in mladoletnikov
pri spolnih aktivnostih z odraslo osebo ali osebo, ki je starejša od njih. Pri tem je otrok ali
mladoletnik zlorabljen kot spolni objekt za zadovoljevanje spolnih potreb ali želja osebe, ki je
starejša od njega. Storilec mu ne nudi možnosti izbire glede privolitve v spolno aktivnost.
Vanjo je prisiljen zaradi neenakih moči v odnosu s to osebo (Bašič 1997).
Omenili smo, da otroci doživijo hude psihične posledice pri vojnah, naravnih katastrofah in
terorističnih napadih. Posledice pri otrocih so mnogo hujše in večje, če nasilje izvaja človek,
ki je otroku blizu in mu otrok zaupa, nek dogodek pa je storil namenoma (Mikuš Kos idr.
1992). Posledice spolnih zlorab so podobne kot posledice drugih zlorab (Cattanach 2008, str.
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32). Avtorica kot eno največjih težav izpostavi reakcijo okolja, ki se nato odraža pri otroku.
Otrok se mnogokrat niti ne zaveda narave spolne zlorabe. Šok in ogorčenje odraslih tako
pogosto lahko povzročita občutek krivde pri otroku. Poleg tega po navadi odkrite zlorabe za
seboj potegnejo veliko več. Ker se večina zlorab dogaja znotraj družine, pride do razpada
družine, izgube doma, starši oz. sorodniki kar naenkrat postanejo kriminalci. Odkritju pogosto
sledijo pričanja otrok na sodiščih, spraševanje istih vprašanj, otroci pa so deležni različnih
pregledov. Takrat se počutijo zapuščeni in sami. Počutijo se izdani, prevarani, v njih je
navzočega veliko strahu, sramu. V njih se nabirajo različna čustva in občutki, kot sta jeza in
žalost, imajo slabo samopodobo, so izrazito zmedeni. Veliko otrok, zlasti mlajših, težko najde
svojo identiteto in se pogosto poistovetijo s storilcem. Težko navezujejo stike s sovrstniki in
oklepa se jih »drugačnost«.
Ena izmed vrst nasilja je tudi medvrstniško nasilje. Omenili smo, da je na Malti še vedno
prisotnega veliko rasizma, ki je navzoč tudi med otroki. To močno vpliva na migrantske
otroke, s katerimi dela organizacija OFD (glej prilogo 2: AC37). Veliko otrok s katerimi dela
Cauchi v organizaciji OFD je doživljajo medvrstniško nasilje, kar je pustilo še dodatne
negativne posledice. Tisti, ki so uspeli navezati prijateljstva z lokalnimi otroki pa zaradi
težkih razmer, v katerih živijo, ne želijo ali ne morejo vabiti svojih prijateljev domov.
Mladinska delavka izpostavi, da so njihova življenja osredotočena na šolo in dom, kar
pomeni, da drugih aktivnosti in dejavnosti nimajo (glej prilogo 2: AC38). Tudi Arh omeni
otroke, ki doživljajo različne oblike nasilja v šoli (glej prilog 5: JA35).
Arh omeni eno izmer značilnosti otrok, ki se udeležujejo njihovih aktivnosti, to je
hiperaktivnost. Arh meni, da je tovrstno vedênje posledica dolgoročnih negativnih vplivov
določenih dražljajev ali stisk, ki prihajajo iz okolja (glej prilogo 5: JA44 - JA47). Meni, da je
to obrambni mehanizem otrok, ki jim povzroča različne težave, tako v šoli, vrtcu v domačem
okolju. Tako je po besedah mladinskega delavca doživljajsko igrišče odlična rešitev za
reševanje hiperaktivnosti, saj ti otroci potrebujejo gibanje, svobodo in svoj način izražanja.
Vse to lahko počnejo na igrišču in na ta način se hiperaktivnost izgubi. Po mnenju Arha je
pomembno otroku omogočiti, da se razvija v okolju, ki mu nudi nekaj, kar je v skladu z
njegovimi potrebami.
Brezposelnost in finančne težave so nekatere izmed izredno težkih problematik, s katerimi se
soočajo družine po vsem svetu, za seboj pa potegnejo mnogo drugih težav. Posledična
revščina močno vpliva na celotno družino in tako tudi na otroke, kar pove tudi Cauchi (glej
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prilogo 2: AC36). Starši otrok, s katerimi delajo, imajo ekonomske težave in si mnogokrat ne
morejo privoščiti osnovnih šolskih potrebščin za otroke ter oblačil. Zato pogosto dobivajo
dobrodelne in prostovoljne prispevke.
S še hujšo problematiko se ukvarja organizacija Arsis. Njihovi otroci prihajajo iz ekstremnih
razmer brez strehe nad glavo, večina nima zagotovljenih osnovnih življenjskih potreb (glej
prilogo 3: AM30). Pomagajo torej izredno revnim otrokom, ki nimajo hrane, nimajo niti
bivališča, niti primernih oblačil. Izpostavljajo, da so to otroci, ki se veliko selijo (glej prilogo
3: AM38-AM41), zato so vajeni nestanovitnosti, večina se ne želi izobraževati. Značilno je,
da se poročijo pri 13 ali 14 letih starosti. Zelo imajo radi glasbo in o prihodnosti ne
razmišljajo preveč. Živijo za tukaj in sedaj. Gre za disociacijo, o kateri govori Bercht (2005,
str. 292-293) v poglavju 2.2.1 Opredelitev in posledica, str. 18. Trdi, da je pri posameznikih,
ki so doživeli travmo, lahko omejena sposobnost za občutenje prihodnosti. Tudi Mikuš Kos
idr. (1992) kot pogoste posledice travmatičnih izkušenj izpostavijo celo strah pred
prihodnostjo. Nekateri otroci lahko postanejo črnogledi in imajo zle slutnje, da se jim bo
pripetilo kaj hudega. Otroci, prepuščeni razmeram ulice, tako niti ne hodijo v šolo in
večinoma niti ne delajo. Denar za lastno preživetje in preživetje družine služijo s
prosjačenjem in zbiranjem plastike za prodajo. Delavci, ki delajo z njimi, opažajo, da
potrebujejo zabavo, predvsem pa občutek toplega in ljubečega okolja (glej prilogo 3: AM63).
Potrebujejo čas za igro in imajo neizmerno želijo po vključevanju. Majko meni, da
primanjkljaji in težave, s katerimi se soočajo otroci, močno vplivajo na njihov razvoj (glej
prilogo 3: AM33). Pri otrocih, ki so prepuščeni razmera ulice opaža mnogo sprememb,
izpostavlja pa težave na kognitivni ravni. Obrazloži, da je njihova zaznava in dojemanje
predmetov, njihovo obnašanje in mišljenje spremenjeno, drugačno. Mikuš Kos idr. (1992) kot
posledico travme omenijo prav to. Trdijo, da so za otroke, ki so doživeli travmatičen dogodek,
značilna močna pretiravanja in napačne ocene trajanj ter razdalj.
Otroci, s katerimi dela organizacija Arsis, so po besedah intervjuvanke, izredno nasilni (glej
prilogo 3: AM34). To poveže z njihovim pogostim srečevanjem s težavami in izzivi preživetja
in razvijanja. Nasilje, jokavost in agresivnost omenijo tudi Mikuš Kos idr. (1992). Trdijo, da
otroci, ki svojo travmo preigravajo s pomočjo nasilnih fantazij, to fantazijo lahko prenesejo v
realnost, kar nato prizadene otrokovo sposobnost obvladovanja agresivnosti v odnosu do
sovrstnikov in drugih ljudi. Poleg nasilnosti je po besedah Majko (glej prilogo 3: AM35)
zanje značilna tudi hiperaktivnost in nesposobnost držanja koncentracije, ter sodelovanja v
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skupinah. Vse to je naporno tako za otroke kot za strokovne delavce, ki delajo z njimi. Motnje
v mišljenju ter koncentraciji so lahko posledica travmatičnih dogodkov in pomenijo veliko
težavo za otroka. Tako imajo ti otroci težave pri učenju, šolskih obveznostih, kar močno
vpliva na učinkovitost učnega uspeha (Mikuš Kos 1992).
Christa-Berta Kimmich in organizacija e.p.a. revnejšim otrokom omogočajo, da izkusijo in
uživajo mednarodno sporazumevanje in prijateljstva, saj po njenem mnenju to prinaša
ogromno pozitivnosti (glej prilogo 4: CBK25). Večina družin, ki prihaja iz soseske, v kateri
dela organizacija Ulita, živi v socialnih stanovanjih in se borijo z revščino ter pomanjkanjem
denarja. Starši tako delajo več izmen dnevno ali pa opravljajo dve službi, da lahko preživijo.
Veliko izmed njih je zadolženih (glej prilogo 7: PH27).
Arh pove, da finančne težave lahko pripeljejo do deložacije, torej prisilne izselitve družine in
izpostavi, da je to zelo stresno za otroke (glej prilogo 5: JA40). Willems meni, da so otroci, s
katerimi dela, doživeli velike travme zaradi preseljevanja in selitve v novo državo. Prav tako
so imeli velik problem s prilagajanjem na novo okolje (glej prilogo 2: AM29, AM56; prilogo
5: JA37, JA43; prilogo 6: JW29; prilogo 7: PH15, PH26, PH27 in prilogo 8: TD23). Lahko
povzamemo, da imajo vse organizacije stik z otroki, katerih starši imajo finančne težave in
živijo na robu preživetja.
Christa-Berta Kimmich izpostavi, da je velika problematika za otroke socialna izključenost
(glej prilogo 4: CBK22). Pri izključevanju iz skupine otroci lahko občutijo globoko
prizadetost in lahko je prizadeto njihovo samospoštovanje. Tudi Društvo Center za pomoč
mladim pomaga tistim, ki so doživeli ali celo doživljajo socialno izključenost v šoli in
prostem času. Intervjuvanec izpostavi, da kar nekaj staršev otrok, s katerimi delajo, prihaja iz
držav nekdanje Jugoslavije in so večkrat žrtve medvrstniškega nasilja (glej prilogo 5: JA38).
Raziskava iz leta 2002 o življenju mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani (Trampuš
2014), poimenovana 'Čefurji so bili rojeni tu', je pokazala, da so bili mladostniki, ki se niso
opredelili za Slovence, ampak za pripadnike katerega od narodov nekdanje Jugoslavije,
statistično pogosteje žrtve ali storilci nasilnih dejanj. Zapisano sicer ne pomeni, da so
priseljenci in njihovi potomci nasilnejši od drugih ljudi, temveč gre za povezavo obojega –
večkrat so žrtve in zato tudi večkrat storilci. Narodnostne opredelitve se ujemajo z
družbenoekonomskim statusom, pa tudi s položajem, ki ga imajo posamezniki v družbi.
Arh omeni nekatere značilnosti otrok, s katerimi delajo (glej prilogo 5: JA41, JA42). Pove več
o njih in omeni, da imajo ti otroci močno pomanjkanje socialnih veščin, to pa povezuje s
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pomanjkanjem tovrstnih veščin pri starših. Prav zato se otroci srečujejo z različnimi težavami.
Omeni tudi njihov način komuniciranja, za katerega trdi, da ni primeren za otroke te starosti.
Albanija ima zaradi svoje nerazvitosti in revščine veliko problematiko z otroki, ki so
prepuščeni razmeram ulice, do česar jih je pripeljala revščina staršev. Ta problematika gre
mnogokrat z roko v roki s trgovino z ljudmi in prav s temi otroki dela Majko v svoji
organizaciji (glej prilogo 3: AM26, AM29). Paul Bolton, profesor na univerzi John Hopinks v
Baltimorju, je povedal, da je po njihovih izkušnjah veliko ljudi, ki so revni in neizobraženi,
žrtev trgovine z ljudmi (Albania street 2008).
Otroci, s katerimi dela organizacija Arsis, živijo v barakah, nimajo hiš in ne poznajo občutka
doma. Ne vedo niti, kako bi morale izgledati normalne življenjske okoliščine, izpostavi Majko
(glej prilogo 3: AM29). Kimmich, Dronfield in organizacija e.p.a. prav tako pomagata
otrokom, ki živijo na ulicah Recifeja v Braziliji, Tirane v Albaniji, Buenos Airesa v Argentini
in otrokom, ki živijo na ulicah otoka Madeira (glej prilogo 4: CBK23 in prilogo 8: TD20).
Med izobraževanjem, katerega smo se udeležili v Tirani, je organizacija Arsis večkrat
izpostavila tako negativne kot tudi pozitivne posledice življenja na ulicah. Negativnih
posledic je veliko. Otroci pogosto doživijo izključitev ali pa začnejo sodelovati v različnih
kriminalnih združbah. Njihova samopodoba je prizadeta, so izjemno agresivni ali pa zapadejo
v različne vrste zasvojenosti. Nimajo bivališča, kar pomeni, da so na ulici tudi ponoči, kar jim
prinaša dodatne in večje nevarnosti. Pogosto trpijo za stigmatizacijo, nimajo normalnega
otroštva, nimajo priložnosti za igro in večinoma ne hodijo v šolo. Zaradi raznih dejanj, ki jih
storijo za preživetje, velikokrat kršijo zakone. Zaradi pomanjkanja hrane in higienskih
pripomočkov so otroci manj razviti od vrstnikov, doživljajo različne vrste stresa, imajo
zdravstvene težave in pogosto so žrtve različnih oblik izkoriščanja. Njihov dan temelji na
preživetju, zato tvegajo različne poškodbe ... Obstaja veliko tveganj, katerim so izpostavljeni.
Lahko je to ogenj, ob katerem se grejejo, nasilje, ki ga doživljajo na ulici, naj bo to fizično,
psihično ali spolno, tudi promet jim predstavlja veliko nevarnost. Vse te stvari močno vplivajo
na otroke in puščajo posledice, predvsem na vedênju. Povzročajo različne čustvene težave in
posttravmatske stresne motnje. Zelo težko stvari pustijo za seboj in težko naprej živijo. Tudi
kadar so vpeti v različne sisteme pomoči, se mnogokrat vračajo na ulice, v življenje, ki ga
poznajo.
Kljub temu, da so izpostavljeni velikemu številu tveganj, na svoji življenjski poti tudi veliko
pridobijo. Na omenjenem izobraževanju so trdili, da biti otrok prepuščen razmeram ulice, ne
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prinaša le negativnosti, ampak tudi marsikaj dobrega v njihovem življenju. Otroci vedno
najdejo način zabave, počutijo se uporabne, ker zaslužijo denar – tako se učijo tudi
odgovornosti. Prodajajo raznorazne predmete in se tako učijo pogajati, razvijajo pa tudi
različne talente. Denar znajo zaslužiti na hiter način in veliko sodelujejo z drugimi otroki in
tako gradijo prijateljstva in poznanstva. So izredno inovativni in iznajdljivi, znajo poskrbeti
zase in znajo prodajati stvari. Tako se naučijo tudi nekaj elementov vodstvenih sposobnosti,
lahko gradijo samozavest in imajo veliko željo odrasti. So izredno informirani o dogajanju in
imajo velik krog poznanstev. Naučijo se posebnih znanj, razvijajo spominske sposobnosti,
komunikacijske sposobnosti, socialne sposobnosti, znajo sodelovati in delati v skupinah
(National study 2014).
Države, članice Sveta Evrope, so leta 1950 podpisale Konvencijo o varstvu človekovih pravic,
ki v 2. členu dodatnega protokola navaja, da nikomur ne sme biti odvzeta pravica do
izobraževanja (Evropska konvencija 2002). Albanija, ki ima veliko problematiko z otroki, ki
niso vključeni v izobraževalni sistem, ne spada med podpisnice (Chart of signatures 2016).
Organizacija Arsis se zaveda pomembnosti izobraževanja vseh otrok, zato otrokom, ki so
prepuščeni razmeram ulice, skuša pri tem pomagati. Proces imenujejo vključujoče
(inkluzivno) izobraževanje. Izključenost iz izobraževanja močno vpliva na otroke, kar opisuje
tudi 12 letni fant, ki živi na ulici v Tirani: »Otroci me kličejo 'gobavec' in me žalijo samo zato,
ker ne hodim v šolo. Vendar si ne morem privoščiti oblačil, da bi lahko normalno obiskoval
šolo.« (Albania street 2008). Tako vidimo, da težave in travme povezane z njimi, hodijo z
roko v roki. Revščina povzroča, da so otroci prepuščeni razmeram ulice, kar pomeni da si ne
morejo privoščiti osnovnih življenjskih dobrin, in zato niso vključeni v izobraževalni sistem,
kar opazijo tudi sovrstniki. Tako so poleg različnih oblik nasilja deležni še medvrstniškega.
Tudi Kimmich govori, da nekateri otroci, s katerimi delajo, niso del izobraževalnega sistema
(glej prilogo 4: CBK24).
Pogosto so otroci, ki so žrtve življenja na ulicah, brez uradnih identifikacijskih
dokumentov. Rojstni listi, potni listi in osebne izkaznice, zdravstvene kartice so osebni
dokumenti, katerih večina otrok, ki so prepuščeni razmeram ulice, nima. Organizacija Arsis
skuša pomagati neregistriranim otrokom, da pridobijo ustrezne dokumente, saj imajo ti otroci
občutek, da ne obstajajo. S pomočjo registracije otrok in s pomočjo osebnih dokumentov se
zapre krog nudenja pomoči. Brez zapisa v centralnem registru nimajo osebnih izkaznic, kartic
zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni da nimajo pravice do zdravstvene oskrbe,
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izobraževanja, torej so brez osnovnih človekovih pravic, kot povzame Majko (glej prilogo 3:
AM28, AM29, AM31 in AM33).
Droge, alkohol in druge vrste zasvojenosti škodujejo ljudem, ki jih uživajo in tudi njihovim
najbližjim (Miller 2000). Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z otroki, katerih starši imajo težave z
zasvojenostjo, opažajo negativni vpliv dogajanja na otrokovo samopodobo in razvoj.
Odvisnikom predstavlja predmet odvisnosti najpomembnejšo stvar v življenju in če želijo
vzpostaviti dober in ustrezen odnos s svojimi otroki, je pomembno, da najprej ozdravijo.
Prisotnost zasvojenosti v družini močno vpliva na otroka in njegov razvoj. Veliko je
samoobtoževanja, saj se počutijo krive za alkoholizem ali droge, iz tega pa sledi izguba
samospoštovanja. Otroci so zmedeni, saj so starši lahko nedosledni pri svojih odgovorih in
odzivih. Posledice doživljanja zasvojenosti v družini, so tudi pomanjkanje pozornosti, molk.
Otroci se tako naučijo prikrivati svoja čustva, zgodi se tudi, da pride do razvojnih zaostankov.
Arh omeni tovrstno problematiko in trdi, da ima močan vpliv na otroke in po njegovem
mnenju povzroča travme. Stik imajo z otroki, ki prihajajo iz nefunkcionalnih družin, v katerih
je prisotna zasvojenost, alkoholizem (glej prilogo 5: JA35, JA39). Tudi Hricova in Dronfield
izpostavita problematiko alkoholizma in zasvojenosti v družinah, s katerimi imata stike v
organizacijah (glej prilogo 7: PH27 in prilogo 8: TD23).

3.6.3 Pristopi, ki jih organizacije uporabljajo pri svojem delu
Pristopi, načini dela in metode, ki jih strokovnjaki uporabljajo pri svojem delu, se razlikujejo
glede na otroke, s katerimi delajo, cilje, ki jih želijo doseči in filozofijo, ki jo imajo. Kljub
temu je delo intervjuvancev v kar nekaj točkah podobno, saj vsi delajo s socialno ranljivimi
otroki, organizacije pa med seboj sodelujejo že vrsto let in strokovnjake skupaj pošiljajo na
različna izobraževanja, izmenjave, kjer med seboj delijo svoje pozitivne izkušnje in izzive s
katerimi se soočajo.
Organizacija e.p.a. je v svojih začetkih uporabljala osnovne koncepte, ki jih je črpala iz
brošure, ki jo je izdala organizacija Playwork Associations iz Anglije (glej prilogo 4: CBK38
– CBK40). Nato so skozi leta in s pomočjo izkušenj začeli dodajati druge poglede in pristope
ter skupaj s svojimi delavci izumili lastnega. Kimmich je nato združila dele, koščke in za
svojo zaključno diplomsko nalogo napisala lasten koncept dela. Naslanjala se je na različne
pristope priznanih teoretikov, kot so: Huizinga, Fröbel, Vygotsky, Erikson, Bateson,
Dummond, Abernethy in Duhm. Organizacija se osredotoča predvsem na zagotavljanje pravic
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otrokom.
Organizacija Arsis v Albaniji se močno opira na Compasito (glej prilogo 3: AM56). Gre za
priročnik o otrokovih pravicah do izobraževanja. Napisal ga je Svet Evrope in je namenjen
zagotavljanju osnovnih pravic otrokom. Compasito je nastal na podlagi »Compass-a«,
priročnika o zagotavljanju pravic mladih, do izobraževanja (Introduction to Play b.l.). Razvil
ga je Svet Evrope leta 2002. Namenjen je predvsem mlajšim otrokom v srednjih šolah in ga
uporablja mnogo Evropskih držav. Uporabniki Compasita so mnenja, da je treba otroke začeti
izobraževati v zgodnjih letih njihovega življenja. Compasito podpira neformalno
izobraževanje in zagotavlja tako teoretično kot tudi praktično podporo uporabnikom.
Priročnik Compass je naslovljen direktno na otroke in mlade, medtem ko je Compasito
namenjen odraslim, ki izobražujejo otroke. Zagotavlja jim teoretične in metodološke
informacije in razprave o zagotavljanju človekovih pravic. Priročnik ponuja predvsem
napotke, kako se izobraževati o človekovih pravicah in kako izobraževati druge pri
zagotavljanju le-teh. Ponuja vsebine o neformalnem izobraževanju in o medkulturnem
pristopu. Priročnik zajema naslednje teme, katere bi morale biti del izobraževalnega sistema:
državljanska vzgoja, demokracija, diskriminacija, izobraževanje in prosti čas, okolje, družina
in alternativne oskrbe, enakost spolov, zdravje in dobro počutje, mediji in internet,
sodelovanje, konflikti in mir, revščina in socialna izključenost, nasilje. Cilj priročnika je, da bi
vprašanje o načinu zagotavljanja človekovih pravic približali vsakdanjemu življenju
posameznikov in pomagal pri njihovem uresničevanju. Tako se teme osredotočajo predvsem
na vrednote in socialna vprašanja. Del priročnika, kjer se osredotočajo na neformalno
izobraževanje, temelji predvsem na spodbujanju aktivnega sodelovanja in pomembnosti
lastnih izkušenj otrok. Udeležba in sodelovanje otrok pomagata graditi skupinsko povezanost
in zmanjšuje pristranskosti znotraj skupin. To izboljšuje spretnost reševanja problemov in
omogoča ustvarjalnost in razvijanje praktičnega mišljenja. Zadnji del priročnika se osredotoča
na medkulturnost. V priročniku trdijo, da se bodo otroci, ki so močno vključeni v aktivnosti
svoje okolice in ki se zanimajo za svoje prijatelje ter kulturo, zanimali tudi za ostali svet.
Torej za različne kulture, regije in ljudi. Compasito tako uporablja različne zgodbe in situacije
iz različnih regij in kulturnih okolij, kot način posredovanja informacij. To otrokom nudi
možnost razmišljanja o različnih kulturah in s tem pomaga graditi lastno identiteto. Arsis tako
veliko svojega časa vloži v zagotavljanje osnovnih pravic otrokom.
Konvencija o otrokovih pravicah, ki jo je sprejela Generalna skupščina Združenih narodov
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leta 1989, v svojem 1. delu 31. člena, govori o tem, da države pogodbenice priznavajo
otrokovo pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi
starosti in pravico do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti (Vojnovič idr.
(ur) 2009). Zaradi pravice otrok do igre vodijo doživljajsko igrišče v Mariboru, saj želijo
otrokom omogočati pravico do proste igre (glej prilogo 5: JA65). Organizacija Ulita uporablja
poseben pristop in sicer delujejo po principu nizkega praga dostopnosti, kar pomeni da so
njihovi programi enostavno dostopni, neobvezni in prostovoljni (glej prilogo 7: PH31). Otroci
se aktivnosti ne potrebujejo redno udeleževati, ne potrebujejo se prijavljati ali registrirati, kar
pomeni, da ne potrebujejo plačevati. Lahko se vključijo v aktivnost ali jo zapustijo ko sami
želijo. Do organizacije jih ne veže nikakršna obveza.
O pomembnosti prostovoljnosti govorijo skoraj vsi intervjuvanci (glej prilogo 1: AC64,
AC65; prilogo 3: CBK66; prilogo 4: JA80; prilogo 5: JW46; prilogo 6: PH31; prilogo 7:
TD43). Prav tako pomembnost prostovoljnosti izpostavijo mnogi teoretiki npr., Fromberg
(1987 v Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 2) v poglavju 2.1 Otroška igra, str. 7, Nancy
King in Marie Romero (v Grace in Tobin 2002, str. 206) v poglavju 2.1.2 Namen igre in njeni
učinki, str. 11 in Senninger in Reingers (2000, 2005 v Krajnčan in Krajnčan 2011) v poglavju
2.4 Doživljajska pedagogika, str. 48.
Intervjuvanci se predvsem prilagajajo potrebam otrok. Tako večinoma uporabljajo
prilagodljive, odprte pristope, ki so usmerjeni v otroka. Opazujejo otroke, odgovarjajo na
njihove želje, potrebe in sodelujejo z njimi, kadar to potrebujejo. Nikdar ne izvajajo stvari, ki
jih otroci ne želijo in uporabljajo metode, ki jih otroci razumejo. Njihov potek dela večinoma
ni določen vnaprej (razen pri organizaciji Arsis, ki se usmerja predvsem na izobraževanje
otrok, kar pomeni, da imajo aktivnosti in program pripravljen vnaprej – glej prilogo 3: AM27)
Posamezni dnevi z otroki so zelo pestri in raznoliki. Izpostavijo, da je otroke, ki so doživeli
različne težke dogodke v preteklosti, potrebno poslušati in nato vzpostaviti neko ravnotežje
različnih pristopov in načinov. Večinoma se predhodno dogovorijo o možnih aktivnostih, ki
jih bodo izvajali, vnaprej imajo pripravljene igre, pripomočke, materiale, nato ustvarijo
prostor in pogoje za nemoteno igro in se odzivajo na želje otrok. To pomeni, da jim nudijo
pester izbor možnosti. Veliko improvizirajo, kot svoj najpomembnejši prispevek pa štejejo
spodbujanje in pomoč, kadar jo otroci potrebujejo. O pomembnosti spodbujanja otroka pri
svojih dejanjih, igri in izražanju glej Marjanovič (1981) v poglavju 2.1.2 Namen igre in njeni
učinki na razvoj, str. 11 in Hyder (2005) v poglavju 2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi

86

travmatičnih dogodkov?, str. 42.
Nekateri izpostavijo, da delujejo tako, da so otroci center dogajanja (glej prilogo 2: AC53;
prilogo 6: JW45; prilogo 7: PH59; prilogo 8: TD32). Tudi Arh (glej prilogo 5: JA66) govori o
metodi dela, ki je usmerjena v otroka. Ta metoda dela je po Moustakasu (1953/74 v Cattanach
2008, str. 53) del igralne terapije. Ključnega pomena v tej vrsti terapije je odnos, ki ga
terapevt oz. mladinski delavec vzpostavi z otrokom. S pomočjo pozitivnega, spodbudnega
odnosa otrok lahko raste in se spreminja. Temeljiti mora na spoštovanju in sprejemanju
otroka.
Intervjuvanci povzamejo, da je pri njihovem delu ključno, da sami iger ne vodijo pretirano,
temveč da jih ustvarjajo in vodijo skupaj z otroki. Prav to je pomemben element v igralni
terapiji, usmerjeni v otroka (Cattanach 2008, str. 53). Pomembno je, da igralni terapevt ali
strokovni delavec, otroške igre ne usmerja, prav tako ne njegovih dejanj. Njegova naloga je,
da mu prepušča odgovornost. Seveda se zgodi, da morajo intervjuvanci otroško igro včasih
prekiniti, ampak povejo, da predvsem takrat, ko igra za otroke in okolico ni več varna. Prav
tako je pomembno, da v otroški igri ni preveč pravil, ki jih vzpostavijo odrasli, saj po mnenju
nekaterih pravila uničujejo kreativnost. O prednostih in slabostih iger s pravili glej Bruce v
poglavju 2.1.3 Vrste iger, str. 13. Kadar delavec otroku dovoli, da sam določi red,
osredotočenost in čas igranja, to imenujemo neusmerjena igra, ki je tudi ena izmed metod
igralne terapije o kateri smo govorili v poglavju 2.3.4 Vrste in cilji igralne terapije, str. 32-33.
V igri se prepletajo vsakodnevni in domišljijski prostori in takrat nastaja optimalen prostor za
tako imenovano avtorizirano učenje. Tej vrsti igre Edmiston (v Kroflič 2016) reče
avtorizirana igra.
Kadar se v organizacije in njihove aktivnosti pridružijo novi otroci, jim pustijo čas in
omogočijo prostor, da spoznajo mladinske delavce in vidijo njihov način dela, kdo so ter kaj
delajo. Otrok v igro ne silijo, vendar jim dovolijo, da sami določijo, kdaj so pripravljeni za
sodelovanje in igranje. Izredno pomemben element za razumevanje otroške igre je prav prosta
izbira aktivnosti (Johnson idr. 1987 v Cattanach 2003, str. 137). Cattanach trdi, da mnogi
otroci, ki so doživeli težke življenjske situacije, le teh ne bodo želeli izpostaviti skozi klasično
terapijo. Kadar pa se odrasli odloči in se igra z otrokom, hkrati pa ne povzroča pritiska, lahko
pri otroku doseže veselje in zadovoljstvo. Vseeno ta proces lahko traja tudi več tednov ali
dlje. Prav na tem temeljijo tudi intervjuvanci. Nudijo jim različne možnosti, med katerimi
lahko izbirajo, otroci se sami odločajo, kaj se bodo igrali in s kom, kar pomeni, da sami
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določajo proces in potek dneva. O pomembnosti nudenja različnih možnosti glej Miller
(2000) v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri spopadanju s travmo, str. 40.
Intervjuvanci pri svojem delu veliko časa namenijo krepitvi otrokovih sposobnosti, njihovih
osebnosti in jim skušajo pomagati spremeniti pogled na svet. To skušajo doseči na različne
načine. Intervjuvanka organizacije e.p.a. pove, da se nikoli ne osredotočajo na pomanjkljivosti
in negativnosti otrok, ampak odkrivajo in poudarjajo potenciale, ki jih skrivajo (glej prilogo 4:
CBK27). Večina intervjuvancev večkrat izpostavi, da je najbolj pomemben čas, ki ga
posvečajo otrokom. Pomembna je skrbnost, spodbujanje in odnosi, ki jih vzpostavijo z njimi.
Osredotočajo se na njihov socialni razvoj, učijo jih življenjskih veščin in jim nudijo pomoč pri
soočanju s problematičnimi situacijami, ki jih doživljajo v svojem domačem okolju. O
pomembnosti učenja spopadanja z vsakdanjimi življenjskimi situacijami in odpornosti glej
Hyder (2005) v poglavju 2.2.6 Kako igra pomaga pri predelavi travmatičnih dogodkov, str.
42.
Nekateri intervjuvanci velik pomen dajejo učenju sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja
ter spodbujanje samostojnosti (glej prilogo 2: AC54, 74; prilogo 5: JA97 in prilogo 8: TD31).
To skušajo doseči s tem, da prepuščajo proces in potek igre otrokom, o čemer smo že govorili
v poglavju 2.1.2 Namen igre in njeni učinki na razvoj, str. 7. Trije intervjuvanci izpostavijo,
da vedno iščejo rešitve za nastalo nesprejemljivo in nevarno situacijo skupaj z otrokom, ki je
del le-te. Vedno skušajo ozavestiti pri otroku, kaj je naredil narobe in če se zaveda možnih
posledic svojih dejanj. To po navadi storijo s pomočjo individualnih svetovanj. S tem jih
skušajo naučiti odgovornosti za svoja dejanja in jim dajo vedeti, da dejanja, ki niso
sprejemljiva, vedno prinašajo posledice. Hkrati to vodi tudi v samostojnost, saj otrok vnaprej
ve, kakšne bodo posledice in se sam odloča, ali bo neko nesprejemljivo dejanje izvedel ali ne.
Otroci morajo seveda vedeti, katera dejanja so pri aktivnostih sprejemljiva in katera ne, zato
je pomembno, da imajo organizacije določene smernice in meje, ki se jih morajo držati
zaposleni in otroci. Te smernice omogočajo boljše sodelovanje in nemoteno igro. Večina
organizacij in mladinskih delavcev v svoje programe vključuje zgoraj omenjena individualna
svetovanja, kadar je to potrebno (glej prilogo 2: AC55; prilogo 3: AM73; prilogo 5: JA100,
118, 125, 134 in prilogo 7: PH30, 32). O individualni terapiji glej Doyle (1997) v poglavju
2.3.1 Spopadanje in pomoč, str. 23-24.
Čeprav so otroci zelo različni – imajo različne vrednote in norme – morajo spoštovati pravila,
ki jih postavi organizacija. O postavljanju meja govori Perls (1973 v Kottman 2010, str. 35) v
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poglavju 2.3.1 Spopadanje in pomoč, str. 24. Cauchi izpostavi pomemben vidik postavljanja
meja in pravil otrokom (glej prilogo 2: AC75): »Problemi z otroki so takrat, ko ni nadzora.
Kadar z ostalimi strokovnimi delavci delujemo usklajeno, povezano in imamo situacije pod
nadzorom, je v redu. Otrokom moraš postaviti jasne meje in povedati kako stvari stojijo, saj te
ves čas preizkušajo kako daleč lahko gredo.«
Poleg tega je izrednega pomena, da imajo strokovni delavci zaupanje v otroke in da verjamejo
vanje in v njihove sposobnosti odločanja. Intervjuvanka Cauchi trdi (glej prilogo 2: AC72), da
otroci ne povzročajo problemov namenoma. Tako kot odrasli, so tudi otroci včasih jezni in
ustrahujejo, spet drugič pa so prijazni in ustrežljivi. Pove, da so odzivi otrok na določena
dejanja in ravnanja odvisni od pristopov mladinskih delavcev. Trdi, da bodo otroci do
delavcev taki, kot bodo delavci do njih. Torej, če se bodo mladinskih delavci do njih obnašali
nespoštljivo, bodo otroci nespoštljivost vračali. O postavljanju meja in sprejemanju
odgovornosti govori tudi Eugster (2007), ki trdi, da je učenje sprejemanje odgovornosti za
svoja dejanja izrednega pomena za otroke, ki neprestano kršijo pravila. V terapiji s pomočjo
igre lahko strokovni delavec pomaga otrokom nadzirati njihova obnašanja tako, da postavlja
meje in jim da jasno vedeti, kakšne bodo posledice, če se jih ne bodo držali. Na ta način
otrokom jasno pokaže, da se sami odločajo, kako se bodo obnašali, da se bodo izognil
možnim negativnim posledicam. S tem spodbuja otrokov razvoj in samonadzor. To je
izrednega pomena tudi za druge strokovne delavce, ki uporabljajo igro pri svojem delu.
Organizacije imajo določena neka splošna pravila, ki jih morajo upoštevati tako otroci kot
odrasli. Eno izmed pravil, katerega skušajo nekateri intervjuvanci približati otrokom, je
pravilo 'pravica igre in igrač za vsakogar'. Na ta način se skušajo izogniti izključevanju
posameznikov. Izpostavijo, da je pomembno, da se igrajo z vsemi otroki, ki se želijo igrati.
Prav zato izbirajo igre, ki so primerne za vsakogar. O pravici igre in igrač za vsakogar je
govorila tudi Paley (1993). V svoji knjigi 'You Can't Say You Can't Play' je opisovala
socialno izolacijo otrok v vrtcih. Predstavila je pogled vzgojiteljice na problem izključevanja
otrok iz igre. Med svojim delom in s spomini na otroštvo je opazila, da se pri otrocih pogosto
dogaja, da izključujejo druge otroke iz igre s stavkom: "Ne smeš se igrati." Po navadi so bili
to šibkejši otroci, duševno ali fizično prizadeti otroci, otroci, ki niso bili iste rasne skupine,
skratka posamezniki, ki so jih določeni jemali kot nesprejemljive ali drugačne. Avtorica se je
močno zavedala problematike zavrnitve in izključevanja. Posebej problematično je to za
majhne otroke. Da bi omejila problem, je izobesila pravilo: "Ne smeš reči, da se ne smeš
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igrati". Na ta način je skušala torej preprečiti izključevanje posameznikov iz aktivnosti. S
svojo raziskavo je ugotovila, da je določena pravila potrebno otrokom prikazati in jih
pomagati sprejeti v čim zgodnejših letih, saj je delala z različnim starostnim skupinam.
Največjo spremembo je dosegla s pripovedovanjem domišljijske zgodbe in otroke s tem
skušala učiti o posledicah socialne izključitve. Izmislila si je ptico, ki je ponazarjala mnogo
pozitivnih lastnosti. S pomočjo pripovedovanja zgodb so otroci uvideli, kakšne posledice
povzroča izključevanje. Učila jih je o pravičnosti, zavrnitvi, o pomembnosti spoštovanja
drugih, kako druge jemati kot sebi enake, kako vključiti posameznike. Pripovedovala jim je
tudi o pozitivnih učinkih tovrstnih dejanj. S svojo raziskavo je prišla do spoznanja, da je
takšno pravilo zelo težko uveljaviti kot splošno normo, pri kateri so kršitve kaznovane. Tudi
otroci se s tem pravilom niso strinjali. Avtorji igre so namreč otroci sami, zato morajo imeti
možnost in priložnost tudi izbire soigralcev. Kljub temu je Paley s svojim pristopom upelo
doseči, da so bili otroci pozorni, da ne izključujejo vedno istih posameznikov in prav na to jih
je lahko opozorila tudi sama, kot učiteljica. Od svojih učencev je lahko pričakovala, da bodo
bolj pozorni na odrinjene posameznike in se bodo potrudili jih večkrat vključiti. S tem
pravilom so se strinjali tudi otroci. Prav o tem je govorila tudi interjuvanka Cauchi (glej
prilogo 2: AC65): »Otroci so različni, radi imajo različne stvari. Otrok ne moreš siliti v stvari,
ki jih ne želijo početi. Ne moreš jih siliti, da se igrajo skupaj, če se med seboj ne marajo in si
niso všeč.«
Naslednje pravilo, pri katerem so večinoma nepopustljivi, je nasilje. Nekateri intervjuvanci so
izpostavili, da so izredno striktni pri nasilju, naj bo to fizično, psihično, spolno ... Skušajo ga
preprečiti, še preden se zgodi. Ne tolerirajo grdih besed (glej prilogo 2: AC52 in prilogo 5:
JA98 – JA100). Doyle (1997) pa izpostavi značilnosti, ki jih morajo imeti strokovni delavci,
ki delajo z otroki, ki so doživeli različne travmatične dogodke. Te se ne skladajo s specifično
idejo intervjuvancev. Izpostavi (prav tam), da morajo biti odprti do nasilnega vedenja in nizov
kletvic, ki lahko pridejo iz ust otrok. Kljub temu menimo, prav tako kot intervjuvanci, da je
potrebno skrbeti za varnost otrok. In kadar je ogrožena varnost enega ali več otrok, je nasilje
potrebno prekiniti. O pomembnosti varnosti za otroško igro glej Gaskill in Perry (2014 v
Booth in Winstead 2016, str. 171) v poglavju 2.2.2 Spopadanje in pomoč, str. 24 in Nader in
Pynoos (1991 v Cvetek 2009) v poglavju 2.3.2 Potek igralne terapije, str. 30-31.
Eden izmed intervjuvancev omeni, da včasih za metodo razreševanje konfliktov uporabljajo
tudi mediacijo (glej prilogo 5: JA69). Vrstniško mediacijo (ang. 'peer mediation')
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strokovnjaki, ki delajo z otroki uporabljajo za spodbujanje in razvijanje strpnega ter
konstruktivnega razreševanja konfliktov. Gre za proces, v katerem sta udeležena vsaj dva
otroka ali mladostnika, med katerima je prišlo do nesoglasja, konflikta, spora. Oba morata biti
pripravljena nastalo situacijo razrešiti na miren, strpen, produktiven način, ki lahko pripelje do
konkretne, prostovoljne in dogovorno dosežene rešitve. Za uspeh se lahko šteje že, če
udeleženca s komunikacijo dosežeta, da se spor prestavi na obvladljivo raven. Pri tem jima
pomaga tretji, nevtralni vrstnik, ki z različnimi tehnikami, veščinami in znanji udeležencema
v konfliktu pomaga pri razlagi različnih pogledov, izražanju želja in potreb, da bi poiskala
najboljšo možno rešitev. Pomembna značilnost vrstniške mediacije je, da je v celoti v rokah
udeležencev. Izvajajo jo otroci/mladostniki za otroke/mladostnike. Proces mediacije je
uspešen, če udeleženca konflikta ob koncu čutita zadovoljstvo nad rešitvijo in če se iz nastale
situacije naučita kaj uporabnega za svoje življenje (Metelko Lisec 2008, str. 9). Poleg
vrstniške izvajajo tudi mediacijo, kjer so mediatorji mladinski delavci.
Znanje in izkušnje, ki jih otroci pridobijo na aktivnostih organizacij, jim bodo pomagale
premagovati težave, s katerimi se bodo srečali v življenju. Učijo jih, kako delovati v skupini,
kako komunicirati in kako konstruktivno razreševati konflikte ... (glej prilogo 5: JA69 in
prilogo 7: PH33). Elias & Arnold (2006 v Brown in Patte 2013, str. 24) trdita, da tudi igra
pomaga otrokom razvijati socialne veščine. Otroci ne postanejo bolj socialno spretni s tem, ko
jim starši govorijo, kako se morajo vesti, ampak se tega najbolje naučijo s pomočjo
pomembnih interakcij s svojimi vrstniki. Tako se naučijo, kaj je sprejemljivo in kaj ni. Hitro
ugotovijo, da njihova igra poteka nemoteno takrat, ko upoštevajo tudi druge udeležene.
Velik pomen organizacije dajejo tudi na pridobivanje in grajenje zaupanja. Intervjuvanec
Dronfield izpostavi, da ko je enkrat zaupanje otrok pridobljeno, je pomembno da le-to
spodbujajo in negujejo, vse dokler se otroci ne počutijo bolje in jih ne potrebujejo več tako
nujno (glej prilogo 8: TD61). Naučiti jih morajo nadaljevati svoje življenje, ne glede na
preteklost (glej prilogo 8: TD63). Pri razmišljanju o tej tematiki nam je na misel prišla izjava
mladoletnice, s katero smo izvajali intervju v času študija pedagogike. Tema intervjuja je bila
nasilje v družini, deklica pa je bila žrtev, ki je nasilju pobegnila. Za prelomni dogodek
premagovanja svoje stiske in travme je izpostavila svoje življenje v stanovanjski skupnosti.
Tam so jih učili in jim skušali dopovedati, da niso žrtve. Skušali so jim dopovedati, da so res
dolgo časa bili žrtve, a je preteklost kljub temu preteklost. Ušli so težkim razmeram in postali
samostojni. Dekle pove, da ji je to izredno pomagalo, da je premagala sebe in predelala svojo
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preteklost. Izpostavila je, da bi drugače lahko vse življenje nase gledala kot na žrtev, kar bi jo
lahko močno oviralo pri nadaljnji življenjski poti.
Koncept dela, ki je skupen vsem organizacijam, je dejavna igra. O njem bolj podrobno pove
Arh (glej prilogo 5: JA59 – JA61): »Pri angleškem konceptu playwork oz. dejavna igra,
katerega imajo tudi na univerzitetni ravni, se je vse skupaj začelo z igralno terapijo. Tam je
igralni terapevt ob določeni uri naročil otroka z vedenjskimi težavami. Vsako sredo ob treh je
prišel otrok v igralnico in se igral. Potem so strokovnjaki, ki so začeli razvijati doživljajsko
igrišče, razmišljali, zakaj bi moral biti otrok točno določen dan in uro v tednu pripravljen. Za
osebo, ki potrebuje terapijo oziroma je njegov problem, izziv, težava zrela zanjo in je nanjo
tudi pripravljen, notranje motiviran, je to velik in pomemben korak. Vendar ni nujno, da bo
zanjo pripravljen vsako sredo ob treh. Tako so razmišljali, da bi imeli centre za terapije odprte
vsak dan vsaj nekaj časa. In tako bi otrok prišel sam, ko bi bil pripravljen za to. Tako je
učinkovitost pri reševanju napetosti, stisk, ki jih otroci nosijo s seboj, lahko veliko večja.«
Dejavna igra je eden izmed pristopov Društva Center za pomoč mladim (glej prilogo 4:
JA75). O obeh pristopih smo že pisali v teoretičnem delu v poglavju 2.4 Doživljajska
pedagogika, str. 47-49.

3.6.4 Metode in igre, ki jih organizacije uporabljajo pri svojem delu
Tudi pri uporabi različnih vrst iger se intervjuvanci skušajo odzivati na potrebe in želje otrok.
Nekateri intervjuvanci menijo, da ni enega samega najbolj primernega pristopa za delo z
otroki, ki so doživeli travmatične izkušnje. Bolj pomembno se jim zdi, da dinamiko, metode
prilagajajo in usklajujejo s potrebami otrok. Katere igre bodo uporabljali, je odvisno od števila
otrok, njihovih značilnosti, želja, potreb, okoliščin v katerih se nahajajo, dinamike celotnega
dne ... Večina intervjuvancev trdi, da bi igra morala biti le del terapije in da mora biti pristop
bolj celosten z veliko znanja. Voditi bi ga morali strokovnjaki, usposobljenih za terapijo. O tej
dilemi je govorila že Doyle (1997, str. 42) v poglavju 2.2.2 Spopadanje in pomoč, str. 22.
Povzela je, da je za pomoč zagotovo potrebnega nekaj strokovnega znanja. Tega pa se lahko
pridobi tudi pridobi s pomočjo sodelavcev, ki ga že imajo. Intervjuvanci niso igralni terapevti,
vendar močno verjamejo v pozitivne učinke, ki jih ima igra na otroke. Igre, ki jih organizacije
uporabljajo, smo združili v skupne kategorije in jih povezali z elementi igralne terapije. Pri
tem smo se sklicevali na teoretični del naloge.
V funkcijski igri, kateri skoraj vsi intervjuvanci pripišejo velik pomen, otrok preizkuša svoje
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zaznavno-gibalne sheme, kar mu daje občutek zadovoljstva (glej prilogo 2: AC51, 62; prilogo
3: AM61, 62; prilogo 5: JA83, 85, 88 in prilogo 8: TD36). Organizacija SpielTiger se
vsakodnevno sooča z otroki, ki živijo v migracijskih centrih. Ti imajo zaradi pomanjkanja
dnevnih aktivnosti preveč energije. Z leti izkušenj so ugotovili, da tem otrokom izredno
pomagajo gibalne aktivnosti, kot so tek, skakanje ali plezanje. Po mnenju intervjuvanca je
gibanje način, da se otroci soočijo s travmo ter jo na ta način zmanjšajo (glej prilogo 6:
JW79). Prav o tem govori tudi Rice (1998 v Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 44).
Gibalna igra otroku omogoča sproščanje nakopičene energije. O pomembnosti fizične
aktivnosti govorijo tudi Drewes in Schaefer (2016, str. 44). Trdijo, da fizične aktivnosti
omogočajo sprostitev fizične napetosti in negativnih vplivov.
Sproščanje napetosti pri igri omeni tudi Arh (glej prilogo 5: JA114), ko govori o možnosti, ki
jo ponujajo svojim otrokom. Nudijo jim možnosti razbijanja, lomljenja, uničevanja, seveda
temu namenskih predmetov, in s tem omogočijo sproščanje nakopičene jeze. O pomembnosti
gibanja govori tudi Wortham (2006 v Brown in Patte 2013, str. 23). Izpostavi predvsem
pomembnost za vzdrževanje telesne pripravljenosti. Trdi, da vsakodnevne fizične aktivnosti
pomagajo pri soočanju z odvečnimi kilogrami, pri razvoju mišic in prispevajo k zdravemu
delovanju srca in ožilja. Vpliva na hormonski in imunski sistem. Po njegovem mnenju z
izboljšanjem fizičnih sposobnosti otroci pridobivajo samozavest in se lažje vključijo v družbo.
Intervjuvanci in njihove organizacije otrokom nudijo različne možnosti za ustvarjanje (glej
prilogo 2: AC51, 61; prilogo 5: JA79, 81 in prilogo 6: JW44, 74). To uvrščamo med
konstrukcijske igre. Podpirajo ročno delo in spodbujajo otrokovo domišljijo. Predvsem jim
nudijo možnosti risanja, barvanja, ustvarjanja z glino, papirjem ... Gradnja je eden izmed
pomembnih načinov igre na doživljajskem igrišču Centra za pomoč mladim – spodbujajo
uporabo in nudijo velik nabor delovnih orodij. Otrokom omogočajo, da s pomočjo orodja
gradijo lesene hišice ali karkoli sami želijo. Ves čas imajo na voljo les, katerega lahko žagajo,
lomijo, zabijajo skupaj … Njihova igra ima lahko nek končen izdelek, ali pa otroci enostavno
uživajo v procesu in materiale nato pustijo za druge, ki bodo morda dobili novo idejo. Otroke
spodbujajo pri razvijanju novih idejah, nato pa jim pomagajo pri uresničitvi le te, če to
potrebujejo. Hišice, ki jih gradijo, otroci povežejo z lesenimi mostovi. Naloga delavcev je, da
preverijo stabilnost in varnost le teh (glej prilogo 5: JA73, 106).
Otroci imajo v določenih organizacijah na voljo tudi knjige, katere berejo skupaj ali sami (glej
prilogo 5: JA86). Nudijo jim različne vrste knjig, največkrat pa so to domišljijske. Slednje
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uvrščamo med dojemalno igro. O pozitivnih učinkih poslušanja in pripovedovanja zgodb sta
govorili Miller (2000) in Cattanach (2003) v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri spopadanju
s travmo, str. 36-37.
Intervjuvanec Arh izpostavi, da otroci dogodke, ki so jim bili priča čez teden, preigravajo in
tudi on tej vrsti igre pripisuje terapevtski pomen (glej prilogo 5: JA129). Naj bodo to stresni
dogodki, težave, na katere so naleteli ... Včasih v igro vlog vključijo (nasilne) vrstnike, včasih
si izmislijo svoje starše in sami na svoj način odigrajo svojo stisko. Igro igrajo tako dolgo,
dokler se ne počutijo bolje. Takrat jih strokovni delavci pustijo in opazujejo, če bodo v kateri
točki potrebovali njihovo pomoč. Prav o tovrstni igri vlog in pomembnosti le te, pišeta
Marjanovič Umek in Zupančič (2005) v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri spopadanju s
travmo, str. 37.
Tudi organizacija Arsis pri svojem delu uporablja gledališče, igro vlog, prav tako organizacija
Društvo Center za pomoč mladim (glej prilogo 3: AM61 in prilogo 5: JA85, 116). O simbolni
igri, predvsem igri vlog, so pisali mnogi avtorji in izpostavili najpomembnejše elemente.
Avtorji (Miller, Brown in Patte, Singer in Singer, Jennings ...) govorijo prav o tem, kar je
izpostavil Arh, da otroci svoje dnevne dogodke, neprijetnosti preigrajo in se tako počutijo
bolje. Avtorica Miller (2000) govori, da je izredno pomembna prav igra vlog s samim seboj.
Lahko bi rekli, da Arh povzame avtorico Eugster (2007), ko govori o svoji vlogi, oz. vlogi
mladinskih delavcev pri tovrstni igri. Otroci imajo na doživljajskem igrišču možnost, da svoje
vsakodnevne stike in dogodke, preigrajo zelo hitro po doživetju, kar pomeni da zmanjšajo ali
se celo izognejo možnosti, da bi postali travma. O pomenu igre vlog za travmatizirane otroke
glej poglavje 2.4 Doživljajska pedagogika str. 47-49.
Intervjuvanci uporabljajo strukturirane in nestrukturirane igre, izpostavijo pa, da mora biti
izvajanje obeh uravnoteženo (glej prilogo 2: AC49, 63; prilogo 5: JA88 in prilogo 8: TD37).
Kljub temu bolj poudarijo pomembnost nestrukturirane, torej proste igre, kjer ni vnaprej
določenih pravil (glej prilogo 2: AC105; prilogo 3: AM82; prilogo 4: CBK41; prilogo 5:
JA64, 67, 76, 80; prilogo 6: JW45; prilogo 7: PH40 in prilogo 8: TD42). Otroci so si namreč
različni, všeč so jim različne igre. Cauchi pravi (glej prilogo 2: AC106), da se otroci ne
potrebujejo neprestano socializirati. Otroci potrebujejo izraziti občutke, ki so se v njih nabrali,
to pa najlažje storijo z igro, katero določijo sami (glej prilogo 2: AC51 in prilogo 3: AM82).
Nekateri avtorji v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri spopadanju s travmo, str. 40, trdijo, da
je prosta igra motivirana sama po sebi in jo otrok izvaja brez zunanjega pritiska, brez zunaj

94

določenih ciljev, nalog in brez vnaprej postavljenih navodili in pravil, kar trdijo tudi
intervjuvanci.
Izredno zanimivo je gledati dinamiko otrok v aktivnostih organizacij. Naj omenim igralni dan,
katerega smo organizirali skupaj s kolegicami s pomočjo Društva Center za pomoč mladim.
Kljub temu, da je bilo na igralnem dnevu veliko otrok, je prostor na prostem, kjer so
aktivnosti potekale, deloval mirno. Otroci so bili zatopljeni vsak v svoje aktivnosti in se niso
ozirali na okolico. Nekateri so se igrali skupaj z mladinskimi delavci, drugi s sovrstniki,
nekateri pa so našli svoj prostor in se zatopili v svoj svet. Prav ta način delovanja usmerja vse
organizacije.
Intervjuvanci podpirajo individualno igro ali samostojno igro, čeprav večji pomen dajejo
igram v manjših skupinah (glej prilogo 2: AC50; prilogo 5: JA64, 67, 115, 129; prilogo 6:
JW45, 46; prilogo 7: PH40 in prilogo 8: TD42). Na doživljajskem igrišču podpirajo
samostojno udejstvovanje v igri tako, da dovolijo in omogočajo otrokom aktivnosti, v katerih
se lahko igrajo, ustvarjajo in delajo popolnoma sami. Otroci sodelujejo med seboj, kadar
želijo in kakor želijo. Strokovni delavci jim zgolj ob priliki nudijo pomoč in skrbijo za
varnost. Izbiro o poteku igre prepuščajo otrokom, dovolijo jim uporabo različnih
pripomočkov in verjamejo v to, da se otroci največ naučijo, kadar stvari naredijo sami. S tem
dobijo potrditev, gradijo samozavest in zaupanje vase, saj dokažejo drugim, da stvari zmorejo
sami in da so pri tem uspešni. Večina pove, da podpirajo individualno igro pri tistih otrocih, ki
ne želijo ali ne potrebujejo družbe.
O individualnih igrah piše tudi Maria Montessori. V teoretičnem delu smo omenili tako
prednosti, kot tudi slabosti Montessori pedagogike. Njihovega načina dela ne bi mogli
popolnoma poistovetiti s teorijo Montessori, saj intervjuvanci podpirajo tudi tisto, kar je
zavračala Montessori in zaradi česa je bila deležna mnogih kritik. Lahko trdimo, da je njihov
način dela širši in bolj celosten. O pristopi Marie Montessori glej poglavje 2.3.5 Igre, ki
pomagajo pri spopadanju s travmo, str. 41.
Socialna igra ali skupinska igra je v organizacijah, kjer delajo z različno starimi otroki,
vseprisotna (glej prilogo 2: AC61, 62, 83; prilogo 3: AM61; prilogo 4: CBK46; prilogo 5:
JA82; prilogo 6: JW46, 52; prilogo 7: PH41, 43 in prilogo 8: TD34, 35). Običajni delovni
dnevi, vseh organizacij, se praviloma začnejo z igrami v krogu, pri katerih se med seboj
pozdravijo, prisotnim otrokom izkažejo dobrodošlico in jih s tem vključijo v dejavnost. V ta
namen pogosto uporabijo igre s padalom, ki otroke vedno razvedrijo. Igre s padalom
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opredelita Mikac in Lenarčič (2011) v poglavju 3.6.5 Materiali in pripomočki, ki jih
organizacije uporabljajo pri svojem delu, str. 100. Govorita prav o povezovanju skupine, kar
omenjajo tudi intervjuvanci. Tovrstne igre dajejo občutek pripadnosti. Po mnenju nekaterih
intervjuvancev te igre spodbujajo sodelovanje tudi pri nadaljnjih igrah. Izpostavijo, da so si v
pri skupinskih igrah otroci enakopravni, vsak otrok prispeva košček v mozaik skupine, s
čimer spodbujajo sodelovanje in ne tekmovalnosti in prav to kot ključno izpostavita avtorici
Mikac in Lenarčič.
Nihče od intervjuvancev ne podpira tekmovalnih iger. Te po njihovem mnenju izločajo
poražence in s tem rušijo pravilo 'pravice do igre za vsakogar' (glej prilogo 2: AC66; prilogo
4: CBK46; prilogo 6: JW47 in prilogo 8: TD34). Nekateri intervjuvanci izpostavijo, da kljub
temu včasih uporabljajo tekmovalne igre (glej prilogo 6: JW49 in prilogo 7: PH43), saj jih
imajo otroci v splošnem radi. Z njimi se namreč dokažejo sovrstnikom. Dva intervjuvanca
menita, da tekmovalne igre niso vedno slabe, saj pokažejo, kako različni so otroci med seboj.
Na ta način se izpostavi dejstvo, da vsi niso dobri v vsem. Zato je zelo pomembno, da otroci
poiščejo svoje močne točke in se jih zavejo, kakor tudi da opazijo svoje šibkosti, na katerih
lahko delajo in jih izpopolnjujejo (glej prilogo 2: AC108 – 110 in prilogo 6: JW93, 94). Prav
o pomembnosti zavedanja močnih točk za otroke s travmatičnim izkušnjam govori Getz
(2011) v poglavju 2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi travmatičnih dogodkov?, str. 46.
Enakega mnenja je tudi Stone (2016, str. 315-316). Slednji trdi, da je otrokova tekmovalnost
lahko izredno pozitivna, lahko pa je zanj tudi ovira. Kadar tekmovalnost otroku pomaga, da
doseže nek cilj ali s pomočjo tekmovalnosti postane boljši, potem je to zagotovo prednost.
Seveda mora biti ob tem spoštljiv do tekmecev. Negativna stran tekmovalnosti se pokaže, ko
ta preprečuje otrokovo pozitivno interakcijo s soigralci. Pri tekmovalnih igrah je zato pogosto
izključevanje posameznikov, žaljenje, lahko tudi nasilno vedenje. Prav zadnje izpostavijo
intervjuvanci kot izredno negativno in glavni razlog za manjšo uporaba tovrstnih iger.
Cauchi (glej prilogo 2) opiše primer, kako je igra in delo organizacije vplivalo na
posameznika: »Spomnim se otroka, ki je bil ob našem prvem srečanju zelo vzkipljiv.
Venomer je bil razburjen, zelo nasilno je reagiral na dražljaje iz okolice. Izvedeli smo, da so
ga ustrahovali doma in v šoli. Sedaj se je spremenil. Še vedno ima probleme pri socializaciji,
vendar postaja zelo dober pri določenih dejavnostih. Našli smo mu igre, ki mu ustrezajo, v
katerih je dober. Tako je močno pridobil na samozavesti. Tudi to je pokazatelj našega dobrega
dela. Vendar vseeno ne morem trditi, da so zasluge samo naše.«
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Intervjuvanci izpostavijo tudi, da otrokom hitreje zmanjka motivacije pri igrah, kjer ni
nikakršne tekmovalnosti. Vseeno večina organizacij deluje po principu 'pomembno je
sodelovati in ne zmagati'. Kadar organizirajo različne tekmovalne aktivnosti, so zmagovalci
vsi. O problematiki tega piše Kroflič (2000), v poglavju 2.1.3 Vrste iger, str. 13-14, ki tudi
omenja Coubertainovo olimpijsko načelo 'pomembno je sodelovati, ne pa zmagati'. Trdi, da se
s tem načelom izniči predpostavka oziroma ideja tekmovalnega športa, torej dokazovanje, kdo
je boljši. S tovrstnim načinom spodbujanja tekmovalnih iger, intervjuvanci izredno težko
podpirajo močne točke posameznikov, saj zmagovalca, torej najboljšega, ni.
Intervjuvanci kritizirajo določene vidike in učinke, ki jih povzročajo igre s pravili. Trdijo, da
bi sicer morale biti deloma vključene pri delu z otroki, vendar ne pretirano. Izpostavijo tudi,
da so najboljša pravila tista, ki jih otroci določijo sami in ne tista, ki jih želijo vpeljati odrasli
(glej prilogo 2: AC100-103 in prilogo 4: JW45). O igrah s pravili govori tudi Bruce (v Hyder
2005), ki jo prav tako, kot intervjuvanci, kritizira. Smilansky (v Marjanovič Umek in Kavčič
2005) v poglavju 2.1.3 Vrste iger, str. 12, pa tovrstni igri pripisuje večji pomen. Lahko
povzamemo kar so izpostavili intervjuvanci, da morajo biti igre s pravili uporabljene zmerno.
Arh omeni še globoko igro (glej prilogo 4: JA82, 83), o kateri smo pisali že v začetku naloge,
v poglavju 2.1.3 Vrste iger, str. 14. Ocenjuje, da je otrokom omogočanje pogojev, v katerih se
srečujejo z nevarnostmi in tveganji, katere nato preizkušajo in premagajo sami, vitalnega
pomena za otrokovo nadaljnje življenje. Le tako je sposoben oceniti nevarnost in se nanjo
trezno odzvati. Arh (glej prilogo 4: JA83) kot primer globoke igre poda plezanje po drevesih,
hiškah, hoja po slack-linu, hoja s hoduljami. Preko teh iger otroci spoznavajo sami sebe,
raziskujejo tveganja ter se o njih učijo. Tako se zavedajo svojih sposobnosti in meja.
Doživljajsko igrišče vsebuje tudi ognjišče (glej prilogo 5: JA78), kjer lahko skupaj z otroki
zakurijo ogenj, kar Arh uvršča med globoke igre (glej prilogo 5: JA122). Intervjuvanec močan
pomen daje času ob ognju, saj trdi, da se takrat otroci popolnoma umirijo in odpotujejo v svoj
svet. Nepremično zrejo v ogenj in dajejo občutek, kot da so v transu, Arh pa trdi, da so v
tistem trenutku v notranjem dialogu s seboj in da procesirajo in predelujejo stvari, ki so se jim
zgodilo, pogosto to počnejo nevede (glej prilogo 5: JA117).
Prav tako organizacija, Društvo Center za pomoč mladim, otrokom ves čas nudi možnost
grobe igre (glej prilogo 5: JA84), torej igre, pri kateri se otroci prerivajo, se igrajo karate ali
judo. Pri tovrstni aktivnosti morajo upoštevati določena varnostna pravila. Organizacija se
torej zaveda pomembnosti te igre za nadzorovano sproščanje agresivnosti, kar opredeli tudi
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Rice (1998 v Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 44) v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo
pri spopadanju s travmo, str. 41.
Igre opisovanja čustev nekateri intervjuvanci označijo kot izredno pomembne za delo s
travmatiziranimi otroki (glej prilogo 2: AC88, 91; prilogo 3: AM76, 77, 79; prilogo 4:
CBK64; prilogo 5: JA130, 150 in prilogo 8: TD47). Kot primer navedejo igre, pri katerih
otroci z barvami opišejo svoja čustva. Te otroke spodbudijo k izražanju svojih čustev.
Mladinski delavci na podlagi teh informacij otroke lažje razumejo in jim lahko prilagodijo
vsebino drugih iger. O pomembnosti izražanja čustev s pomočjo igre smo že pisali in označili
kot izredno pomembno in sicer v poglavju 2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi travmatičnih
dogodkov?, str. 42-44.
Izpostavili smo že, da pri vseh organizacijah delo poteka predvsem na prostem. Igra na
prostem je po mnenju nekaterih avtorjev (Shackell idr. 2008) posebno dragocena. Ponuja
edinstvene priložnosti, omogoča videti in doživeti občutek blagostanja in užitek, ki ga
preživljanje časa na prostem prinese. Hkrati otroku omogoča več svobode ter več prostega in
svobodnega gibanja kot igranje v zaprtih prostorih. Vse organizacije in njihovi zaposleni
podpirajo igro na prostem in jo v veliki meri tudi uporabljajo. Na ta način se lahko pojavijo
številne različne oblike igre in učenja.
Kljub zgoraj navedenim splošnim pozitivnim učinkom igre na prostem se poraja vprašanje o
pozitivnih učinkih tovrstne igre za otroke, ki živijo življenje na ulicah. O tovrstni problematiki
smo povedali že veliko, vendar bi radi izpostavili lastno izkušnjo. Na izobraževalnem
seminarju v Albaniji smo imeli stik z otroki, s katerimi dela organizacija Arsis Tirana (glej
priloga 3: AM11). Ob raziskovanju mesta smo opazili mnogo otrok, ki so prepuščeni
razmeram ulice. Kljub vsem že omenjenim negativnostim, ki jih tovrstna problematika
prinaša, smo opazili, da se otroci na ulici tudi zabavajo. Iščejo in raziskujejo najrazličnejše
možnosti za igro. Sodelujejo in skupaj raziskujejo, kaj jim ponuja okolica in skušajo najdene
predmete vključiti v svojo igro. Opazili smo, da imajo izjemno domišljijo.
O pomembnosti igre na prostem govori tudi Rigg Farm (2011 v Brown in Patte 2013, str. 78).
Otroci bodo z igro na prostem bolj spoštovali naravo in jo tudi lažje razumeli. Brown in Patte
(prav tam) izpostavita, zakaj se otroci tako radi igrajo zunaj. Trdita, da se otroci izredno radi
igrajo s tako imenovanimi naravnimi elementi. To so zemlja, voda, zrak in ogenj. Ti naravni
pripomočki vse bolj izginjajo iz igralnih dejavnosti otrok. Vendar pa otroci, katerim je
ponujena možnost igre s tovrstnimi pripomočki, v njej neizmerno uživajo. Vključevanje
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naravnih elementov v igro, je izpostavil tudi intervjuvanec Arh (glej prilogo 5: JA78).
Večina intervjuvancev je izpostavila, da se ne osredotočajo na specifične teorije, vendar so
kljub temu s pomočjo izkušenj in določenih znanj prišli do podobnih ugotovitev kot teoretiki.
Intervjuvanci ne podpirajo načina igre, pri katerem jim oni določajo igrače, s katerimi se bodo
igrali, kar je značilnost ene izmed igralnih terapij s strukturirano skupino. Vseeno stremijo k
podobnim ciljem kot strokovnjaki v igralni terapiji s strukturirano skupino, kar smo opisali v
poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri spopadanju s travmo, str. 42.

3.6.5 Materiali in pripomočki, ki jih organizacije uporabljajo pri svojem delu
Intervjuvanci pri svojem delu z otroki najraje uporabljajo preproste in enostavno dostopne
pripomočke. Povejo, da predvsem zato, ker so taki pripomočki dostopni otrokom tudi takrat,
ko ne potekajo njihove organizirane aktivnosti (glej prilogo 2: AC60; prilogo 5: JA72 in
prilogo 7: PH44). Podobno kot pristope dela tudi pripomočke prilagajajo potrebam in željam
otrok.
Glede na to, da večinoma podpirajo prosto, svobodno igro, ki spodbuja otrokovo domišljijo,
otrokom nudijo širok nabor različnih pripomočkov. Večinoma so to pripomočki za ustvarjanje
in spodbujanje otroške domišljije, kot so pripomočki za risanje (barvice, voščenke, vodene
barve, barve za poslikavo obraza, krede …) pa tudi multifunkcijske lesene igrače, s katerimi
je možno sestaviti različne strukture (glej prilogo 2: AC61; prilogo 4: CBK42; prilogo 5:
JA79, 86; prilogo 6: JW44, 74 in prilogo 8: TD33). S tem skušajo spodbuditi kreativnost
otrok, kar omenita tudi Smilansky (1968 v Marjanovič Umek 2005, str. 84-86) in Piaget (1962
v Marjanovič Umek in Zupančič 2005, str. 25 v poglavju 2.3.5 Igre, ki pomagajo pri
spopadanju s travmo, str. 37-38.
Navedli smo že, da imajo otroci na doživljajskem igrišču možnost izbire knjig (glej prilogo 5:
JA86). Vse organizacije, v katerih delajo intervjuvanci, poudarjajo velik pomen gibanja in
športnih aktivnosti, zato imajo vedno na voljo različne športne pripomočke, kot so žoge, vrvi
za skakanje, npr. kolebnice, loparje, frizbije, poganjavčke, padalo ... (glej prilogo 1: AC62;
prilogo 3: CBK42; prilogo 5: JW44, 74; prilogo 6: PH40 in prilogo 7: TD33).
Igre s padalom (Slika 1) se lahko uporabljajo kot igre za spoznavanje, za ustvarjanje uvodne
motivacije na seminarjih, pri pouku, za sproščanje med izobraževanjem (Mikac in Lenarčič
2011). Lahko so tekmovalne, lahko pa so sodelovalne. Nekatere igre s padalom imajo tudi vse
značilnosti timbildinga.

99

Slika 1. Ena izmed možnosti iger s padalom (Jasper's World 2015).

Tovrstno dejavnost Mikac in Lenarčič (prav tam) opredelita kot izredno zabavno, ki ne pusti
ravnodušnih niti odraslih. Ima pozitivne učinke, saj v udeležencih vzbuja občutek pripadnosti
skupini ter kaže, kako vsak prispeva svoj delež k uresničevanju nekega cilja igre. Iger s
padalom je mnogo. Potekajo tako, da so otroci zbrani v krogu in plapolajo s padalom, pri tem
pa padalo ne sme pasti na tla. V njej imajo mnogo možnosti: lahko menjajo svoje položaje,
lahko si podajajo padalo in ga s tem vrtijo. Na padalo včasih vržejo žogo in skupna naloga
otrok je zagotoviti, da žoga ne pade na tla. Ta igra zahteva aktivno sodelovanje prisotnih
otrok. Včasih terapevti pri igri postavijo svoja pravila, te pa si lahko izmislijo tudi otroci sami.
Organizacija Arsis velik poudarek daje izobraževanju otrok, zato jim nudi didaktične
pripomočke (glej prilogo 3: AM57). Zanje najpomembnejši pripomoček je mobilna šola
(Slika 2) (glej prilogo 3: AM60). To je velika, prenosna škatla na kolesih, ki vsebuje številne
tematske table. Tako se učijo abecedo, računanje, biologijo, geografijo, prvo pomoč ... Na
voljo imajo 365 različnih tàbel. Mobilno šolo večinoma uporabljajo zunaj, na terenu. Z njeno
pomočjo se otroci na zabaven in interaktiven način učijo splošnih stvari.
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Slika 2. Primer mobilne šole, kakršno uporablja organizacija Arsis Tirana (Education, b.l.).

Nekateri spodbujajo sodelovanje in skupinsko igro tako, da otrokom nudijo različne družabne
igre (glej prilogo 5: JA120). Družabne igre otroke navajajo na upoštevanje pravil in zahtevajo
sodelovanje s soigralci (Marjanovič Umek in Kavčič 2005, str. 50).
Na doživljajskem igrišču poleg že omenjenih pripomočkov poudarjajo uporabo naravnih
materialov: vodo, les, pesek itd. (glej prilogo 5: JA78). Igra z lesom lahko otrokom ponudi
zanimive ustvarjale izkušnje (Miller 2000). Udarci po lesu sproščajo jezo in napetost, ki jo
povzroča stres. To je primerna nadomestna dejavnost takrat, ko otroci želijo biti nasilni do
svojih vrstnikov. Vrtanje v les in žaganje lesa, otrokom daje občutek moči, poleg tega otroci
uživajo, ko uporabljajo pravo orodje in s tem razvijajo svoje motorične sposobnosti. Prav
urjenju motoričnih sposobnosti daje doživljajsko igrišče velik poudarek, saj otrokom nudijo
gradbeno orodje, katerega uporabljajo sami, ob uporabi določenih varnostnih ukrepov.
Spodbujajo hojo s hoduljami, hojo po napeti vrvi (ang. 'slack-line'), s katero urijo ravnotežje,
plezanje po lesenih drevesnih hišah, ki so jih zgradili sami. Na ta način premagujejo svoje
potencialne strahove (glej prilogo 5: JA82, 122). Določene aktivnosti pri nekaterih otrocih
povzročajo strah, bojazen, kot je na primer plezanje. Vendar ponavljanje takih dejavnosti kaže
na to, da premagan strah vzbuja neko zadovoljstvo (Johnsons idr. 1987 v Cattanach 2003, str.
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137).
Intervjuvanka, pripadnica organizacije e.p.a., v prenesenem pomenu pove, da so njihovi
največji pripomočki nasmehi, odprte dlani in roke, njihova prisotnost in spodbudne besede
(glej prilogo 4: CBK43). Lahko bi povzeli, da največji poudarek dajejo svojemu odnosu do
otrok. To bi lahko povezali z gestalt terapijo, katero smo opisali v teoretičnem delu
magistrskega dela v poglavju 2.2.2 Spopadanje in pomoč, str. 24-25. Eden izredno pozitivnih
vplivov igre je, da je običajno označena z znaki užitkov in veselja (Johnsons idr. 1987 v
Cattanach 2003, str. 137).

3.6.6 Kako vpliva igra kot način terapije na otroke s travmatičnimi izkušnjami?
Povedali smo že, da intervjuvanci niso igralni terapevti, vendar vsi verjamejo v pozitivne
učinke igre. Vsi intervjuvanci menijo, da ima igra sama po sebi lahko močne terapevtske
učinke na otroke, ki so doživeli različne travmatične dogodke (glej prilogo 2: AC88; prilogo
3: AM80; prilogo 4: CBK56; prilogo 5: JA134; prilogo 6: JW84; prilogo 7: PH51 in prilogo
8: TD44). Intervjuvanci trdijo, da se s pomočjo igre otroci polnijo s pozitivno energijo, saj je
igra otrokom najbližji in najbolj razumljiv pripomoček (glej prilogo 2: AC92, 97 in prilogo 3:
AM81).
Lahko bi rekli, da so intervjuvanci samoučeči se igralni terapevti. Ravno zato so v intervjujih
lahko izpostavili svoje neodvisne, teoretično nemotivirane in pretežno izkustveno oblikovane
poglede o tem, kako igra lahko pomaga otrokom, ki so doživeli travmatične dogodke. Zaradi
specifičnih značilnosti otrok in hkrati velikega števila udeležencev igralnih dogodkov, igralna
terapija v okviru dejavnosti intervjuvancev ni najbolj primeren način pomoči, vendar pa je
igra zanje in njihov proces zdravljenja ključnega pomena. Kot je omenil Willems (glej prilogo
6: JW77), je otrok preveliko, psihologov, terapevtov za pomoč pa premalo. Gre za izredno
ranjene otroke, ki potrebujejo predvsem novo varnost in izogibanje možnim novim
travmatičnim dogodkom.
Kljub temu, da nekateri strokovnjaki in posamezniki, ki so doživeli travme, trdijo, da otroci
travmatičnih dogodkov nikoli ne pozabijo, menimo, da z nudenjem strokovne pomoči lahko
posameznik dogodek razume, sprejme in se nauči z njim živeti. Tudi Doyle (1997) meni, da
zlorabljenim otrokom oziroma otrokom s travmatičnimi izkušnjami z različnimi oblikami
pomoči dolgoročno lahko pomagamo. Ključno za otroke je nudenje pomoči, kakršnekoli,
pomembno pa je predvsem vključevati igro.
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Intervjuvancem in tudi otrokom se zdi pomembno, da imajo možnost izbire, igra je lahko
kratka ali pa traja dlje časa, lahko je izredno umirjena ali pa energična in divja, lahko so le
opazovalci ali aktivno sodelujejo ... (glej prilogo 4: CBK62 in prilogo 8: TD45). Cauchi (glej
prilogo 2) pove zgodbo dveh otrok, ki sta dlje časa hodila k njim: »Spomnim se veliko otrok,
ki so se spremenili. Spomnim se dveh otrok, za katere si pripisujem zasluge in lahko rečem,
da sta se spremenila zaradi nas. Spremenila sta se na socialni ravni. Videli smo, da sta si
želela biti bolj vključena. Prav tako sem videla, da sta želela nekaj vrniti nam. Odločila sta se
sodelovati in postala prostovoljca v naši organizaciji. To je stvar, ki je resnično enkratna. Da
iz žrtve postaneš nekdo, ki prispeva. Tako se krog zapre. Tukaj čutim res veliko stvar. Imeli
smo tri ali celo več mladih ljudi, ki so sodelovali pri naših aktivnostih in sedaj jih oni sami
vodijo in ponujajo svoje izkušnje drugim. Na ta način merim, koliko so se naučili in kako so
se spremenili.«
Večina intervjuvancev trdi, da je igra odličen način pomoči otrokom s travmatičnimi
izkušnjami in izpostavijo, da otroci prav z igro izražajo svoja čustva (glej prilogo 2: AC88,
91; prilogo 3: AM76, 77, 79; prilogo 4: CBK64; prilogo 5: JA130, 150 in prilogo 8: TD47).
Prav tako igra prikliče različne občutke, čustva in globlje misli, ki tarejo otroka in jih nato
lahko lažje predela, kar smo že opisovali v poglavju 2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi
travmatičnih dogodkov?, str. 42-44. Dronfield (glej prilogo 8: TD49) o igri pove: »Počasi
začne odstranjevati, lupiti vse plasti občutka krivde, strahu, obtoževanja, obupavanja in
brezupnosti, žalosti in sramu.«
Tudi intervjuvanka Kimmich (glej prilogo 4: CBK64), trdi da je otrokom v igri dovoljeno
jokati, biti jezen ali ga biti strah. Da je igra način izražanja izpostavijo tudi nekateri
intervjuvanci in povejo, da je to lahko izredno terapevtsko (glej prilogo 2: AC90 in prilogo 3:
AM82). O tem govorijo različni avtorji, na primer Marjanovič (1981), Eugster (2007) in
Ogawa (2004) v poglavju 2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi travmatičnih dogodkov?, str.
42-44.
Različni travmatični dogodki otrokom jemljejo otroštvo in mladost. Mikuš Kos (2015) govori
predvsem o posledicah vojne in pove, da gre za spremembo v njihovem življenju, ki jim je
podrla podobo sveta in zaupanje v ljudi. Vse organizacije so izpostavile, da s svojim delom
skušajo doseči, da otroci drugače začnejo gledati na svet. To lahko povežemo z izjavo Hyder,
ki trdi prav to (2005, str. 50). Večina izmed njih je doživela težke življenjske izkušnje, ki so
jih močno zaznamovale, zato so izgubili vero v ljudi, prihodnost. Zaradi tega organizacije

103

želijo otrokom pokazati, da obstajajo pozitivni odrasli, da niso vsi odrasli nasilni in da
nekateri ne zlorabljajo. Želijo jim vrniti otroštvo in pomagati živeti normalno brezskrbno
življenje. Tako jim poleg možnosti za igro nudijo podporo in pomoč pri drugih obveznostih.
Dva mladinska delavca posebej izpostavita, da je pomembno, da otroci s travmatičnimi
izkušnjam zaživijo normalno življenje in začnejo novo obdobje, kjer ni starih ali novih
negativnosti, ki bi povzročale nadaljnje ali nove travme (glej prilogo 3: AM77, prilogo 5:
JA148 in prilogo 6: JW108). Mikuš Kos idr. (1992) izpostavijo, da je pomembno spodbujati
otroka, da mobilizira sile svojega jaza in s tem obvladuje psihične motnje. To pomeni, da je
potrebno pomagati otroku vzpostaviti normalno življenjsko delovanje, in omogočiti, da
obvlada nesrečo oz. travmatično izkušnjo, ki se mu je zgodila. Na ta način se zmanjšuje
občutek nemoči in boljša otrokova samopodoba. Seveda se je potrebno zavedati, da je prva in
ključna točka pomoči otrokom, ki so doživeli travmatične izkušnje, umik iz okolja, ki je
nespodbuden ali celo povzroča nadaljnje ali nove travme, kar izpostavi tudi Arh (glej prilogo
6: JA148). O tem govori tudi Majko, ko poda primer fanta, ki so ga vključili v njihove
aktivnosti (glej prilogo 3): »Primerov imam kar nekaj. V enem je otroka fizično zlorabljal
oče. Otrok je vsakodnevno prihajal k nam v center, saj so sem hodili tudi njegovi prijatelji. Po
evalvaciji, ocenjevalnem postopku in pogovoru s psihologom in skupaj z napotitvijo
psihoterapevta smo uredili podrobno posredovanje. Tako smo otroka vključevali v
vsakodnevne aktivnosti, igre, ki so vključevale raziskovanje in izkazovanje čustev,
vsakodnevne igre, ki so spodbujale samozavest in samopodobo. Otrok je iz dneva v dan
postajal bolj samozavesten, manj boječ in manj izoliran od prijateljev. Še vedno prihaja v
center, že 3 leta in je sedaj star 14 let. Hkrati je naš psiholog pomagal tudi očetu in mu
obrazložil tudi zakone, ki ščitijo otroke pred nasiljem.« O pomembnosti zagotavljanja
normalnega življenja, so pisali različni teoretiki npr. Hyder (2005), Cattanach (2003) in Doyle
(1997) v poglavju 2.3.6 Kako igra pomaga pri predelavi travmatičnih dogodkov, str. 45.
Nekateri izmed intervjuvancev so mnenja, da otroci v igri gradijo odnose z drugimi, se učijo
sodelovanja in komunikacije. Učijo se pravil o medsebojni interakciji z drugimi, kako njihov
pristop vpliva na odnose, kako sodelovati v skupini (glej prilogo 2: AC94; prilogo 3: AM82;
prilogo 4: CBK58 in prilogo 6: JW89). Ena izmed intervjuvank izpostavi, da imajo vsi
prirojeno željo po pripadnosti in prav v igri se ta želja uresniči, saj je igra lahko spontano
skupinska (glej prilogo 4: CBK60). Tako se gradi zaupanje med otroki in posledično tudi
prijateljstva. Enega izmed pozitivnih učinkov igre Arh oriše (glej prilogo 5) z zgodbo o
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otroku, ki je dlje časa prihajal na njihove aktivnosti: »Otrok je bil star okrog šest let, ko je
začel hoditi na igrišče. Opazil sem, da je bil izredno nevaren sebi in drugim. Težko je
kontroliral jezo. Na konflikt ali na oviro pri zadovoljevanju določene potrebe se je odzval z
metanjem kamenja, torej z direktnim napadom. Menim, da smo poleg šole tudi mi pomembno
prispevali k spremembam v njegovem vedenju. Sedaj s svojim vedenjem ne ogroža več
okolice. Z drugimi otroki je bolj povezan, zaradi nasilnih izpadov se namreč v preteklosti z
njim nihče ni hotel igrati. Otrok je sedaj star 11 let, sprememba v njegovem vedenju je
pozitivna in je jasno opazna. Razlog sprememb je seveda tudi v tem, da otroci odraščajo.
Nikakor ne moremo osamiti zgolj nekega vpliva, to je gotovo. A kljub temu lahko rečemo, da
je en košček spremembe prispevalo igrišče.« Dva intervjuvanca izpostavita, da je igra način
dialoga v otroškem svetu in je način, da se otroku lahko približaš ali predstaviš druge otroke
(glej prilogo 4: CBK61 in prilogo 8: TD44).
Eden izmed intervjuvancev pove, da so otroci različni in svoje težave, stres in travme
predelujejo in se z njimi spopadajo na različne načine (glej prilogo 5: JA137). Prav zaradi
tega je pomembno, da imajo otroci na voljo različne možnosti za igro, da lahko poiščejo
nekaj, kar jim tisti trenutek najbolj ustreza in si s tem pomagajo. Willems izpostavi, da jim
igra omogoča, da vsaj za kratek čas pozabijo na stvari, ki so se jim dogajale v preteklosti in ki
so v njih pustile travme (glej prilogo 6: JW92). V igri so lahko zopet otroci. Poleg tega
intervjuvanci trdijo, da skozi igro preoblikujejo svoje težave in sicer na zabaven in igriv
način, kar jim pomaga, da se nato z njimi soočajo (glej prilogo 7: PH52).
Intervjuvanka iz Bratislave izpostavil, da travmatične dogodke lahko prikliče že najmanjša
stvar, naj bo to vonj, zvok, glas ... in da sama tega ne bi želela povzročiti pri otroku, saj njihov
način dela temelji na tukaj in sedaj in ne obsega terapevtskega zdravljenja (glej prilogo 7:
PH56). Gre za pristop tako imenovane gestalt terapije, za podrobneje o tem glej poglavje
2.2.2 Spopadanje in pomoč, str. 24-25. Nihče od zaposlenih v organizaciji Ulita ni terapevt in
nima terapevtskega znanja. Imajo znanja na drugih področjih, zato lahko sklepamo, da ne
želijo uporabljati terapevtskih pristopov. Hricova govori o tem, da delujejo tukaj in zdaj. To
pomeni, da se osredotočajo na otrokova doživljanja, ki se dogajajo v sedanjosti, kar pomeni,
da nastale težave rešujejo sproti. Kot je značilno tudi za gestalt terapijo, v ospredje dajejo stik
z otroki. Izhajajo iz njih. So strokovni delavci, ki s svojo prisotnostjo, znanjem in veščinami
otrokom omogočajo nove izkušnje in ne zdravijo preteklih. Hricova je omenila tudi intruzijo,
o kateri je govorila tudi avtorica Bercht (2005) v poglavju 2.2.1 Opredelitev in posledica, str.
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17-18. Vendar intruzije se ne da nikakor napovedati, zato je izogibanje le temu nesmiselno.
Nihče ne ve, katera vsakdanja stvar bo v posamezniku povzročila negativnosti in spominjanja.
Ena izmed intervjuvank trdi (glej prilogo 2: AC96), da se otroci stvari lahko hitro od-učijo in
je mnenja, da se lahko na tak način od-učijo tudi travme, oziroma, da jo pozabijo. Hyder trdi
obratno (2005, str. 48). Otroci naj slabih izkušenj ne bi pozabili nič lažje kot odrasli. Ponavadi
le nehajo govoriti o dogodku in se ne odzivajo več na vprašanja odraslih. Strokovno
nepodkovani starši so zato lahko pogosto zmotno prepričani, da so otroci te dogodke pozabili.
Izjavo Hyder (2008, str. 48), da otroci travmatičnih in težkih dogodkov ne pozabijo, lahko
podkrepimo s knjigo Ivana Otta, Ukradeno otroštvo – Otroci s Petrička. Avtor je knjigo
napisal okoli 40 let po doživetih travmatičnih povojnih dogodkih, kljub temu pa dogajanje in
doživete travme še vedno opisuje zelo živo in čustveno. Slednje namiguje na to, da otroci
travmatičnih dogodkov ne pozabijo. Tudi Žajdela (2007), ki je raziskoval zgodbe drugih otrok
s Petrička, je zaznal hudo bolečino pri svojih sogovornikih. Vojne in z njimi povezano nasilje
ima na otroke močan in dolgotrajen vpliv. V Slovenskem dokumentarnem filmu Otroci s
Petrička zgoraj omenjeni avtor Ivan Ott, več kot šestdeset let po grozljivih dogodkih, še vedno
z vidno bolečim izrazom govori o vojnih travmah. Kot pravi, sanje ostajajo. Še dolga leta ga
je bilo npr. strah frizerja, saj ga je zvok aparata spominjal na streljanje (Otroci s Petrička
2010).

3.6.7 Drugi dejavniki s pozitivnimi učinki na otroke s travmatičnimi izkušnjami
Intervjuvancem se zdi izredno pomembno, da otroke sprejemajo takšne, kot so, kar izpostavi
tudi Cattanach (2008, str. 49) v poglavju 2.3.3 Vloga terapevta v igralni terapiji, str. 32.
Willems pove primer otroka, ki so mu pustili da se je izražal na svoj način. Izpostavi učinke,
ki so jih s tem dosegli (glej prilogo 6): »V migrantskem centru, ki smo ga obiskovali, se je
naših igralnih popoldanskih aktivnosti redno udeleževal fant, ki je imel ogromno energije –
neprestano je tekel naokoli, na pravila pa se ni oziral. Mislim, da je moral doživeti neko
travmo, saj je bil resnično divji in vem, da je to lahko eden izmed stranskih učinkov. Po
določenem času je ugotovil, da nas ne moti njegova energija, njegovo norenje, saj smo mu
dovolili biti, kar je. Kmalu je sam prišel do ugotovitve, da mora biti pozoren tudi na druge
otroke okoli sebe. Ugotovil je, da ne more biti tako divji do drugih otrok, saj se potem ne
želijo igrati z njim. Tako se je naučil kontrolirati svojo energijo. Ne morem reči, da je bilo to
samo zaradi nas, saj v begunske centre z namenom pomoči prihajajo tudi druge organizacije.«
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Intervjuvanci izpostavijo, da je za otroke, ki so doživeli različne travmatične izkušnje,
ključno, da nadaljnje življenje živijo v varnem in zaupnem okolju, kjer je prisotna pozitivna
klima. Večina pove, da je glavna naloga strokovnih delavcev prav omogočanje varnega,
zaupnega okolja in ustvarjanje pozitivne klime. Kadar se otroci v okolju počutijo varno in
lahko v njem brez obsojanja izražajo svoje občutke, čutenja, težave, ima igra še posebej
močan terapevtski učinek (glej prilogo 2: AC69, 85, 89, 91; prilogo 4: CBK55; prilogo 5:
JA89, 110, 135; prilogo 6: JW80, 50 in prilogo 8: TD58). Večina otrok nima podporne mreže
doma, zato je zanje izredno pozitivno, da imajo prostor in ljudi, kjer se lahko izražajo. Prav to
izpostavi tudi Dronfield (glej prilogo 8: TD58): »Kot sem že rekel, če ustvariš primerno
ozračje in pogoje za otroke s travmami, da se lahko vključijo v nov svet, svet ki je varen,
topel, ljubeč, vznemirljiv, nekoliko zahteven, kjer je prisotnih veliko nasmehov in smeha, kjer
dosega veliko majhnih dosežkov, takrat se vračajo in se bodo vračali.«
Pomembnost varnega in zaupljivega okolja poudari tudi Hyder (2005, str. 82 - 83), ki trdi, da
mora strokovnjak, ki dela z otroki, ki so doživeli travmatične izkušnje, narediti vse, da bo
njegov način komuniciranja, vključno z igro, ustvaril pogoje, kjer se bo otrok počutil varnega.
Otroci ali mladostniki potrebujejo predvsem razumevanje za svoje težave, oporo in človeško
toplino, ki jim dajejo občutek varnosti (Mikuš Kos idr. 1992). Strokovnjak (Cattanach 2003,
str. 40), ki se ukvarja z otrokom, mora ustvarjati občutek topline, a ne sme biti posesiven do
otroka. Mora biti ljubeč, a ne sme biti preveč čustveno vpleten, predvsem mora imeti razvito
empatijo do otroka in tudi otrok se mora počutiti razumljenega. Tudi Ogawa (2004 v Cvetek
2009) izpostavi varnost kot element igralne terapije, katerega mora vzbuditi in ustvariti
terapevt. Vzpostavi se lahko na podlagi terapevtovega zaupanja vase in v otroka. Pomembna
je tudi terapevtova želja, da bi bil več časa z otrokom, konsistentnost in predvidljivost v
odnosu med terapevtom in otrokom. Poleg tega pa mora terapevt postaviti primerno mejo med
sabo in otroki, s katerimi dela.
Pomembna je tudi iskrenost terapevta (Doyle 1997), saj le ta močno vpliva na nadaljnje
zaupanje. Največji problem predstavlja prav postopek pridobivanja zaupanja otrok, ki so
doživeli težke izkušnje. Ti otroci ponavadi ne zaupajo nikomur (Doyle 1997, str. 53). Zato je
naloga terapevta oziroma delavca, da otroku dokaže, da je zaupanja vreden. Otrok mora biti
prepričan, da pogovori, dejanja ki se dogajajo med njim in strokovnim delavcem, ostanejo
tam. Če otrok ugotovi, da je strokovni delavec, ki mu je zaupal, izdal njun pogovor, oziroma
da o pogovoru ve še nekdo drug, bo za vedno izgubil zaupanje.

107

Izredno pomembno je tudi, da strokovni delavec, terapevt ne obljublja stvari, katerih ne more
izpolniti oziroma za katere ne ve, ali jih bo lahko izpolnil. Intervjuvanci izpostavijo, da je
izredno pomembno, da z otroki vzpostavijo zaupne odnose. Willems pove pozitivni primer,
kako so počasi zgradili zaupen odnos z dekletom, ki je prihajala k njim (glej prilogo 6):
»Imeli smo punco, ki je prihajala k nam redno, celo leto. Bili smo priča velikim spremembam
pri njej. Ko je začela prihajati, si nismo bili enotni, ali je dekle morda celo otrok s posebnimi
potrebami. Bila je zelo prijazna, prijateljska. Takoj, ko pa smo ji skušal povedati nekaj, s
čimer se ni strinjala, morda kaj prepovedali, je izgubila nadzor in izbruhnila. Začela je jokati,
se dreti in mahati z rokami okoli sebe. Resnično jo je bilo nemogoče obvladovati. Nismo
vedeli, kaj naj storimo z njo, kako naj ji pomagamo. Nato smo jo skušali vključiti v naše igre.
Počasi nam je začela zaupati in ugotovila je, da smo »dobri« in tako postala bolj prijateljska.
Vedno bolj se je vključevala v skupino in ustvarila tudi prijateljstva z drugimi otroki.
Resnično se je pozitivno spremenila in razvijala, nato pa smo kmalu videli, da je postala del
skupine in se normalno vključila kot ostali otroci. Igrala se je z nami in ko smo ji skušali kaj
povedati, dopovedati, je odreagirala mirno. Mislim, da je to zelo dober primer, kako naše delo
vpliva na otroke in kaj pomeni, ker na določena območja hodimo vsak teden in da smo tam
kar nekaj časa. Tem otrokom pomaga.« Večina mladinskih delavec dela dnevno ali tedensko z
istimi otroki, kar pomeni, da so z njimi že vzpostavili zaupne odnose.
Intervjuvanci povedo, da otrokom nudijo individualno pomoč, pogovor in svetovanje, kadar
to potrebujejo in povedo. Trdijo, da z dobrimi, pozitivnimi odnosi lahko pomagajo otrokom,
da začnejo upati v boljše življenje, ki so ga živeli do sedaj (glej prilogo 2: AC72; prilogo 5:
JA112, 151; prilogo 6: JW84, 85, 110; prilogo 7: PH50, 57, 58, 64, 67 – 69 in prilogo 8:
TD51, 52, 55). Eden izpostavi, da je proces grajenja razmerij, odnosov in zaupanja izredno
dolgotrajen, vendar jim je kljub temu uspelo. Zavedajo se, da niso njihovi starši in da ne
morejo prevzeti vloge staršev, vendar se kljub temu trudijo vzpostaviti pozitivne odnose in s
tem dajejo otrokom upanje v boljšo prihodnost ter jim vračajo zaupanje v odrasle (glej prilogo
6: JW109).
Izredno pomembna je odprtost do otrokovih preteklih dogodkov ali njegove trenutne situacije.
Poleg tega morajo otroci imeti pravico do pojasnila o dogodku, ki se jim je zgodil. Seveda, če
to želijo. Pri tem je pomembno, da je komunikacija z otrokom odprta in odkrita ter, da se
pogovor prilagodi otroku, njegovi starosti in razvitosti. Pristop mladinskih delavcev mora biti
brez predsodkov in tabujev, pripravljeni morajo biti odkrito odgovarjati na vprašanja otrok
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(glej prilogo 6: PH58).
Ples, glasba, pripovedovanje zgodb, umetnost ... so prav tako pomembni za otroke, ki
doživljajo stiske in travme (Miller 2000). Otrokom omogočajo nejezikovno izražanje čustev
ter okolici prijetno in sprejemljivo sproščanje energije. Vključevanje glasbe, ki je značilna za
njihovo kulturo ali narod, je še posebej pomembno za otroke migrante. S tem se krepi njihova
narodna in kulturna identiteta. Pozitivne učinke umetnosti in glasbi pripisujeta tudi strokovni
delavki iz Malte in Albanije (glej prilogo 2: AC112 in prilogo 3: AM73). Posebno Cauchi
verjame, da imata umetnost in glasba močan terapevtski vpliv na otroke. Tudi nekateri drugi
mladinski delavci pri svojem delu uporabljajo glasbo ali pripovedovanje zgodb (glej prilogo
5: JA86, 88 in prilogo 8: TD59). O tako imenovani glasbeni terapiji in terapiji s pomočjo
umetnosti govori tudi B. Kroflič (2015, str. 78-80) v poglavju 2.2.2 Spopadanje in pomoč, str.
25-26, katerima pripisuje velik pomen in močne pozitivne učinke.
Eden izmed intervjuvancev izpostavi, da je otrok za razreševanje stiske, travme, ki jo je
doživel, notranje motiviran, strokovnjaki, ki delajo z njim, pa mu morajo omogočiti pogoje,
kjer se bo lahko ukvarjal s seboj (glej prilogo 5: JA136). O tem govori Axline (v Cattanach
2008, str. 49) v poglavju 2.3.3 Vloga terapevta v igralni terapiji, str. 31 in Wilson, Kendrick
in Ryan (1992 v Cattanach (2003), str. 49 -50) v poglavju 2.3.4 Vrste igralne terapije, str. 3334. Pomembno je otroke naučiti se spopadati s vsakdanjim stresom in travmami, ki jih bodo
morda še doživeli (glej prilogo 7: PH57). O tem govori tudi Knell (v Kottman 2010, str. 55) v
poglavju 2.3.4 Vrste igralne terapije, str. 34 in Hyder (2005) v poglavju 2.3.6 Kako igra
pomaga pri spopadanju s travmatičnimi izkušnjami?, str. 45. Krepitev samozavesti in
samospoštovanje je izrednega pomena za otroke, ki so doživeli razne travmatične dogodke.
Le na ta način se bodo lahko spopadli z dogodkom, gre predelali in nadaljevali z življenjem.
Prav o spopadanju s travmatičnem dogodkom in nadaljevanju svojega življenja govori ena
izmed intervjuvank v slovenskem dokumentarnem filmu Otroci s Petrička (2010): »Veste, jaz
sem kot mokra kura. Se stresem in grem dalje. S preteklostjo se ne obremenjujem več. Nima
nikakršnega pomena. Z obremenjevanjem ne boš prišel nikamor.«

3.6.8 Kdaj ima igra negativne učinke in kdaj ne pomaga?
O nekaterih učinkih tekmovalnih iger smo že govorili. Štirje intervjuvanci so mnenja, da
tekmovalne igre ustvarjajo poražence, kar pomeni da so slabši, manj spretni in umsko razviti
otroci izločeni iz igre (glej prilogo 2: AM99; prilogo 4: CBK66; prilogo 7: PH60 in prilogo 8:
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TD53). Nekateri problematiko vidijo predvsem v ponavljajočih se igrah, kjer so poraženci
vedno isti, saj naj bi to na njih puščalo negativne učinke.
Do negativnih posledic iger s pravili pride takrat, kadar so pravila določena vnaprej in jih
otroci ne razumejo ali ne sprejemajo, ker jih doživljajo kot vsiljena. Tako lahko pride do
izključevanj. Prav tako imajo lahko negativne posledice neskladna, nestalna in nedorečena
pravila (glej prilogo 2: AC101; prilogo 4: CBK66 in prilogo 6: TD54). Kadar igra ni
pravilno vodena, so lahko njene posledice negativne za udeležence, saj se otroci lahko v njej
izgubijo in posledično slabo počutijo, prav tako je pomembno, da otroci poznajo stranske
učinke določenih aktivnosti in dejanj, ki se jih poslužujejo in na ta način sami preprečijo
negativnosti. To pomeni, da je pomembna izkušenost otrok (glej prilogo 2: AC107; prilogo 3:
AM83 in prilogo 5: JA143).
Nepoznavanje možnih posledic igre lahko pripelje do fizičnih in psihičnih poškodb, kar
nekateri intervjuvanci omenijo kot eno negativnih posledic igre. Do fizičnih in psihičnih
poškodb lahko pride tudi, kadar je v igri prisotno kakršnokoli nasilje, naj bo to fizično ali
psihično, npr. norčevanje, zasmehovanje, izločanje ... (glej prilogo 3: AM83 in prilogo 5:
JA139, 142). Nobena izmed organizacij ne podpira nikakršne vrste nasilja. Predvsem se
trudijo, da bi dogodke, ki bi lahko imeli dolgotrajnejše posledice, pravočasno zaznali in
preprečili. Omenili smo že, da je izrednega pomena, da je igra za otroka prostovoljna, kar so
večinoma izpostavili tudi mladinski delavci. O problematiki prisilnosti v igri govori Huizinga
(v Caillois 2003, str. 144). Za avtorja je glavno, da je igra »svobodna«. Če bi otroke vanjo
prisilili, bi igra izgubila svojo naravo privlačnega in veselega razvedrila. »Igramo se samo, če
se hočemo, samo kadar se hočemo, samo kolikor časa se hočemo.« Kimmich omeni, da
prisilna igra ni igra (glej prilogo 4: CBK68).
Intervjuvanci poudarijo tudi bolj specifične problematike, ki jih igra lahko prinese, na primer
diskriminacijo do Romskih otrok pri tekmovalnih igrah, saj jih otroci, ki niso romskega
porekla, izločijo. Vendar intervjuvanka iz Albanije izpostavi, da to lahko preprečijo z
načinom vodenja igre, pristopom in načinom organiziranja igre (glej prilogo 3: AM83).
Kimmich pove, da otrokom, ki nimajo zagotovljenih osnovnih življenjskih potreb, kot je
hrana, voda, skrb za poškodbe ali zdravljenje bolezni, zagotovo igra ne more pomagati (glej
prilogo 4: CBK67). Po mnenju nekaterih je za težje primere pomemben bolj kompleksen in
celosten pristop s pomočjo ljudi, ki so za to usposobljeni (glej prilogo 4: CBK68; prilogo 5:
JA147, 148 in prilogo 6: JW98).
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3.6.9 Odzivi otrok na delo organizacij in vpliv organizacije na življenje otrok
Večinoma imajo otroci pozitiven odnos do dejavnosti, ki jih vodijo organizacije (glej prilogo
2: AC113 – 115; prilogo 3: AM90; prilogo 4: CBK69, 70; prilogo 5: JA156 – 159; prilogo 6:
JW99, 101, 102; prilogo 7: PH63, 65 in prilogo 8: TD56, 57). Vsi sodelujoči v raziskavi so
povedali, da se otroci večinoma radi vračajo, saj po njihovem mnenju čutijo pozitiven in
ljubeč odnos, ki so ga razvili z mladinskimi delavci. Intervjuvanci dodajo, da sledijo željam in
idejam otrok ter da skušajo programe ustvariti skupaj z njimi. Slednje pritegne pozornost
otrok, ti se čutijo vključene in slišane. Večinoma nestrpno pričakujejo aktivnosti in dogodke
in so žalostni, ko morajo srečanje zaključiti.
Večina intervjuvancev izpostavi, da je njihovo navdušenje izredno dober pokazatelj, da delajo
v pravi smeri. Otroci so za udeležbo na aktivnostih večinoma motivirani sami – sami si želijo
priti, se družiti in igrati. Vendar nekateri mladinski delavci povejo, da so za vzpostavitev
sedanjega stanja potrebovali več let (glej prilogo 6: JW85). Otroci so jih morali najprej
spoznati, spoznati njihov način dela in z njimi ustvariti odnose, ki so vredni zaupanja.
Kljub temu da so odzivi večinoma pozitivni, Majko pove (glej prilogo 3: AM85 – 90), da se
zgodi, da so otroci na njihovih aktivnostih in dejavnostih jezni in si ne želijo biti del teh
aktivnosti, vendar do njih čutijo neke vrste odgovornost, dolžnost. Včasih so otroci do
strokovnih delavcev celo agresivni in nasilni. Vseeno jih skušajo spodbuditi, motivirati in
vztrajajo, da se programov udeležujejo, saj naj bi otroci le tako premagali sami sebe. Majko je
omenila deloma prisilno udeležbo v njihovih aktivnostih, kar pa se ne sklada z njenimi prej
omenjenimi idejami o prostovoljnosti, saj vztrajanje v neki aktivnosti za otroke pomeni
neprostovoljnost. O problematiki neprostovoljnosti pa smo pisali v poglavju 3.6.8 Kdaj ima
igra negativne učinke?, str. 110.
O pozitivnih učinkih dela organizacij smo povedali že veliko. Intervjuvanci predvsem
verjamejo v svoje delo in zaupajo v pozitivne posledice, ki jih njihovo delo pusti na otrocih.
Dva intervjuvanca sta izpostavila, da izvajajo vsakodevne in pogoste evalvacije znotraj
organizacije in zaposlenih (glej prilogo 4: CBK52; prilogo 5: JA20, 108). Bolj podrobno jih o
resnejših evalvacijah nismo spraševali, vendar zaradi lastnih izkušenj z organizacijami lahko
trdim, da velik poudarek dajejo prav na evalvaciji. Zavedajo se pomembnosti le teh za
nadaljnje delo. Kljub temu evalvacije potekajo znotraj organizacije, zaposlenih, mladinskih
delavcev in prostovoljcev. Ne moremo pa trditi, da izvajajo tudi evalvacije z otroki, razen
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organizacije e.p.a., ki po vsaki mladinski izmenjavi prosi udeležence, da izpolnijo daljši
evalvacijski vprašalnik. Nekaj primerov tega smo že opisali.
Opisali smo že nekaj konkretnih pozitivnih primerov, kako je njihovo delo vplivalo na
različne otroke. Otroci, ki se neprestano in z veseljem vračajo, so zagotovo eden izmed
pokazateljev njihovega pozitivnega dela. Prav tako lastna motivacija otrok in želja po vedno
več aktivnostih. Otroci so mladinske organizacije vzeli za svoje in mladinski delavci jim
predstavljajo pomembno vlogo v življenju. Kljub temu, da niso igralni terapevti, so
intervjuvanci strokovnjaki pri delu z otroki, saj ima večina primerno izobrazbo, hkrati pa
imajo veliko znanja in še več izkušenj. Vsi se neprestano dodatno izobražujejo in tako
izboljšujejo svoje metode in pristope dela.
Večina izpostavi, da ne morejo z gotovostjo vedeti, da so le oni in njihove organizacije
pripomogle k razreševanju in predelavi travmatičnih dogodkov, vendar prav vsi verjamejo, da
so k temu vsaj delno pripomogli. Imajo močno prepričane o pozitivnih učinkih igre (glej
prilogo 2: AC117, 118; prilogo 6: JW106, 107; prilogo 7: PH70 – 72 in prilogo 8: TD59).
Zadošča jim, da pri otrocih opažajo majhne spremembe, da jim lepšajo dneve, ter da jim
dajejo občutek varnosti.
Mladostnik, udeleženec mladinske izmenjave, ki jo je organizirala organizacija e.p.a. skupaj s
svojimi partnerskimi organizacijami, je po eni izmed mladinskih izmenjav zapisal: »Vedno
sem vesel, da se lahko udeležim mladinske izmenjave, ker vedno veliko delam na sebi in se
skušam spreminjati. To mi pomaga. e.p.a. - vaše delo je izjemno in vedno mi je v veselje
sodelovati z vami. Presrečen sem, da vas imam v svojem življenju.«
Po koncu mladinskih izmenjav vsi udeleženci izpolnijo evalvacijski vprašalnik. »Ali te je
mladinska izmenjava spodbudila, da narediš kakšne spremembe v svojem življenju, ko se boš
vrnil/a?« je bilo eno izmed vprašanj na vprašalniku. Mladoletna udeleženka, ki je doživela
spolno zlorabo, je zapisala: »Ja! Spoznala sem res veliko ljudi, ki prihajajo iz zelo različnih,
večinoma težkih življenjskih situacij, vendar se kljub temu smejijo in šalijo. Zaradi tega sem
se odločila, da bom tudi sama na stvari gledala bolj pozitivno.« O pozitivnih učinkih doživetja
govori doživljajska pedagogika, katero smo podrobneje opisali v poglavju 2.4 Doživljajska
pedagogika, str. 47-49. Tovrstnih izjav mladih je veliko. Organizacija e.p.a., ki je partnerska
organizacija vsem drugim ima velik nabor le teh, s katerimi lahko dokažejo, da njihovo delo
in delo partnerskih organizacij pomaga.
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4

ZAKLJUČEK

Glavni namen magistrskega dela je bil, da prikažemo pozitivne učinke igre na otroke s
travmatičnimi izkušnjami. Vemo, da ima igra mnogo pozitivnih dejavnikov, eden izmed njih
je zagotovo zdravljenje travm, ki jih imajo mnogi otroci po vsem svetu. Lahko pa je igra del
terapevtske dejavnosti, kar smo v magistrski nalogi tudi podrobneje opisali. Tako smo skozi
celotno raziskovanje ločevali dva pojma: igralna terapija in igra kot način pomoči otrokom s
travmatičnimi izkušnjami.
Igralno terapijo vedno vodi izurjen igralni terapevt. Je organizirana dejavnost, ki praviloma
poteka v prostoru, ob točno določenem času in je večinoma plačljiva. Tako terapevt kot starši
ali skrbniki otroka, ki prihaja na igralno terapijo, vedo za travmo, ki jo otrok nosi v sebi oz. so
pri otroku opazili spremembe, zaradi katerih so ga vključili v proces igralne terapije. Terapevt
mora poznati različne pristope, s katerimi lahko pomaga travmatiziranemu otroku, in različne
vrste pomoči, ki jih prilagaja glede na značilnosti travme in osebnost otroka.
Opisovali pa smo tudi igro kot način pomoči otrokom s travmatičnimi izkušnjami. S tem smo
želeli prikazati, da ima igra sama po sebi močne terapevtske učinke in da je nujna za
travmatizirane otroke. Pokazali smo, da lahko igro uporabljajo različni strokovnjaki, ki delajo
s tako prizadetimi otroki. Seveda je potrebno, da imajo strokovni delavci vsaj osnovno znanje
o razvoju otroka, igri sami in njenih pristopih. Kljub ločevanju dveh pojmov pa smo prikazali
tudi najpomembnejše skupne točke le teh.
Intervjuvanci, ki so sodelovali pri raziskavi, prihajajo iz različnih držav Evrope in se zato
ukvarjajo z različnimi problematikami, ki so navzoče v državi. Kljub temu imajo vsi skupne
točke in ena izmed njih je, da vsi delajo z otroki, ki prihajajo iz kulturno manj spodbudnih
okolij in so v svojem življenju doživeli različne travme. Organizacije, v katerih delajo
intervjuvanci, se igrajo in pomagajo otrokom, ki so doživeli vojne, hudo revščino, celo lakoto
in z njimi povezan beg. Mnogi so doživeli različne oblike nasilja in izkoriščanja, veliko
družin teh otrok se spopada z revščino in finančnimi težavami ali pa so starši odvisniki.
Nekatere organizacije delajo z otroki, prepuščenimi razmeram ulic, brez identifikacijskih
dokumentov in brez zagotovljenih osnovnih življenjskih pravic. Povzamemo lahko, da gre za
otroke, ki so zagotovo doživeli različne travmatične izkušnje, ki so v njih pustile negativne
posledice.
Druga skupna točka vsem organizacijam je, da je njihova glavna dejavnost igra. Otrokom
nudijo različne pripomočke in jim omogočajo varen prostor, kjer se lahko prosto igrajo.
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Seveda se aktivnosti organizacij razlikujejo glede na značilnosti, a kljub temu vse aktivnosti
temeljijo na igri. Tako organizirajo igralne dneve, kjer imajo otroci na voljo množico
pripomočkov v različnih tematskih igralnih kotičkih. Nekatere organizacije imajo lastne
prostore, kjer izvajajo aktivnosti. Druge organizacije organizirajo mladinske izmenjave, ki na
igriv in sproščen način udeležencem povrnejo zaupanje v soljudi. Spet tretji temeljijo na
poučevanju s pomočjo igre. Povzamemo lahko, da vsi temeljijo na doživljajski pedagogiki in
dajejo poudarek na doživetjih. Prav z doživetji otroci lahko doživijo temeljne spremembe,
spremenijo svoj pogled na ljudi, svet in tudi nase. Doživljajska pedagogika je izrednega
pomena za travmatizirane otroke.
Večinoma imajo organizacije aktivnosti organizirane zunaj, na prostem in podpirajo predvsem
prosto igro, kjer otroci sami odločajo o poteku in času igre, aktivnostih pri igri in njenih
udeležencih. To pomeni, da se zavedajo dejstva, da je igra otrokova avtorizirana dejavnost, o
kateri odloča sam. Glavna naloga zaposlenih v organizacijah je, da skrbijo za varno, zaupno
okolje, ter nudijo otrokom pomoč in podporo, kadar jo potrebujejo. Poleg tega opazujejo
dogajanje in se odzivajo na potrebe in zahteve otrok. Seveda jim nudijo različne pripomočke,
ki jih otroci lahko prosto uporabljajo, hkrati pa skušajo otroke motivirati in spodbujati pri
njihovih dejavnostih in jim omogočajo prostor, kjer se lahko svobodno izražajo.
V magistrskem delu smo s pomočjo intervjuvancev, ki niso izurjeni igralni terapevti, prikazali
mnoge elemente, ki so značilni za terapevtsko igro, a jih lahko uporabljajo tudi drugi
strokovnjaki, ki delajo s travmatiziranimi otroki. Ugotovili smo tudi, da veliko elementov, ki
jih opisuje igralna terapija, uporabljajo različni strokovni delavci (intervjuvanci, ki so
sodelovali) pri delu z otroki, pa čeprav to delo ni igralna terapija. Taki elementi so npr.
ustvarjanje spodbudnega okolja, vzpostavljanje pozitivnih odnosov, spodbujanje in krepitev
samozavesti, omogočanje prostora in časa za igro, spodbujanje občutka moči pri otrocih,
omogočanje proste igre, vnaprej pripravljene igre oz. aktivnosti. Delo strokovnih delavcev
mora biti brez predsodkov, morajo biti odzivni, aktivni, upoštevati samostojnost otrok, jih
spoštovati in biti iskreni. Znati morajo komunicirati z otroki in jim pustiti svobodo.
S pomočjo raziskave smo pokazali, da je igra izredno pomemben del otroštva, česar bi se
morali zavedati vsi mladinski delavci. Prav igri bi morali dajati največji poudarek. Pomembno
je, da strokovni delavci sprejemajo otroke takšne, kot so – z vsemi pomanjkljivostmi in brez
predsodkov. Osredotočati se morajo na njihove pozitivnosti, potenciale in predvsem
vzpostaviti odprt, zaupanja vreden odnos. To dosežejo s spodbujanjem, omogočanjem
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izražanja čustev, pozornostjo ...
Travmatizirani otroci, so neposredno občutili grozote, ki si jih večina ne more niti
predstavljati. Večinoma so izgubili zaupanje tako vase kot v ljudi okoli sebe. Taki otroci
mnogokrat ne zaupajo več nikomur, zato je ključno, da strokovnjaki pristopajo počasi, z
občutkom, ter da ustvarijo pogoje, kjer se bodo otroci počutil varne. V ta namen jih morajo
spodbujati, a jim hkrati postavljati meje. Pri postavljanju meja morajo biti mladinski delavci
izredno dosledni, saj s preveč pravili lahko otroke omejujejo. Meje, pravila in omejitve, ki jih
postavljajo, morajo biti povezane z varnostjo otroka in okolice. Vse ostalo pa je stvar
dogovorov in skupnega ustvarjanja. Prav skupno ustvarjanje aktivnosti intervjuvanci označijo
kot ključno, saj se tako otroci počutijo vključeni, pomembni. To jim pomaga graditi
samozavest in samospoštovanje. Aktivnosti, ki jih omogoča organizacija, ter tudi organizacijo
samo, posledično vzamejo za svojo. To pomeni, da so v prisotnosti mladinskih delavcev
sproščeni in so udeleženi brez pretvarjanj.
Naj omenimo le ključne vrste igre, ki močno pripomorejo k predelavi travmatičnih dogodkov,
igre, katerih terapevtski učinek so izpostavili tudi intervjuvanci. Strokovni delavci, ki delajo s
tako prizadetimi otroki, morajo vodenje igre prepustiti otrokom – to vrsto imenujemo prosta
igra. Zavedati se morajo, da se otroci s pomočjo igre naučijo veliko, kljub temu, da slednje
včasih ni takoj opazno. S pomočjo igre se spreminjajo, rastejo in razvijajo. Zato je izredno
pomembno, da igro ustvarjajo, vodijo sami. Naloga strokovnih delavcev pa je, da vzpostavijo
pogoje, v katerih bo otrok imel priložnost vzpostavi lastna pravila igre ali pa jih soustvariti z
ostalimi otroki. Le tako bodo otroci v igri lahko uživali in se popolnoma prepustili. Lahko
bodo izrazili svoja čustva, občutja. S pomočjo nevodene igre otroci ustvarjajo sebi razumljive
pogoje, ki jih povežejo z realnim svetom. Tako lahko premagajo travmatične življenjske
dogodke.
Ključnega pomena je tudi vrsta simbolne igre, t.j. igra vlog. V njej otroci prevzemajo različne
vloge in s tem dobijo boljši vpogled v situacijo, ki jim je povzročila travme. V simbolni
oziroma domišljijski igri ustvarjajo svet, nad katerim imajo nadzor, ki ga v realnem življenju,
v katerem so nemočni doživeli težke dogodke, niso imeli. V tej igri se jim izpolnijo skrite
želje. Tako v lastnem domišljijskem svetu premagajo strahove, frustracije, jezo in druga
čustva, ki jih omejujejo. Zmago nato prenesejo v resničen svet, v katerem so doživeli
travmatične situacije. Pomembno je, da jim strokovni delavci omogočijo in dovolijo, da igro
ponavljajo. Le tako bodo predelali dogodke iz preteklost. S tem bodo dogodek pri sebi počasi
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ozavestili, ga sprejeli in šele nato lahko pustili za seboj.
Prav tako je pomembna tudi dojemalna igra, predvsem poslušanje in pripovedovanje zgodb.
Zgodbe prav tako spodbujajo domišljijo pri otrocih, ta pa je pogosto povezana z dogodki iz
realnega življenja. S pripovedovanjem zgodb strokovni delavci lahko dosežejo, da se bodo
otroci poistovetili z določenim likom v njej in tako povezali zgodbo z realnim svetom. Razvili
bodo tudi lastno identiteto in pridobili samozavest, kar je ključno za nadaljnje življenje.
Tako kot nekateri intervjuvanci tudi sami močno verjamemo v moč umetnosti in glasbe pri
spopadanju s travmatičnimi dogodki. Poleg sproščanja se z njuno pomočjo posameznik lahko
izraža. Večina otrok se izraža s pomočjo igre, lahko pa tudi s pomočjo različnih oblik
umetnosti ali s pomočjo glasbe. V njih vzbujata čustva, ki jih izrazijo, kar pa je neprecenljivo
za sposobnost predelovanja travmatičnih izkušenj.
Na podlagi narejene raziskave menimo, da otroci travmatičnih dogodkov ne pozabijo nikoli.
V pravih pogoji, s podporo in s pomočjo igre pa jih vseeno lahko predelajo, sprejmejo in se
naučijo z njimi živeti. Ti dogodki postanejo del njih, njihove osebnosti, njihovega življenja.
Postanejo nekaj, kar se jim je zgodilo v preteklosti, jih zaznamovalo, a hkrati naredilo
močnejše za prihodnost. Travmatičnega dogodka ne dojemajo več kot grožnjo, frustracijo ali
travmo. Kot smo že omenili, je ključno za dosego tega pravočasno in primerno nudenje
pomoči.
Trdimo torej, da bi morali igro uporabljati vsi strokovni delavci, ki delajo z otroki. Zato
menimo, da bi tudi pedagogi morali poznati vse pozitivne učinke igre na otroke s
travmatičnimi izkušnjami. Igro bi morali vključevati v vsakodnevne aktivnosti in se zavedati,
da je igra način komuniciranja z otrokom. Prav vse dejavnike, ki smo jih izpostavili kot
ključne, bi morali pedagoški delavci upoštevati pri svojem delu z otroki, naj bodo to tisti, ki
delajo v svetovalnicah ali pa tisti, ki otroke poučujejo. Igriv način dela bi morali vključiti v
vsakodnevne dejavnosti s tem omogočiti otrokom, da se izražajo. S tem bi otroke bolje
spoznali, izvedeli več o njih in tako lažje opazili odstopanja in morebitne travme, ki jih
spremljajo.
Otrokom, ki so doživeli travmatične izkušnje, je pomembno, da imajo možnost izbire.
Strokovni delavci morajo vedeti, da vsak pristop ni primeren za vsakogar, zato je pomembno,
da otrokom omogočijo, da sami odločijo, kako se bodo s svojo stisko soočali. A vendarle je
igra tisto, ki je skupno vsem otrokom tega sveta. Vsi otroci se igrajo in vsi imajo notranjo
željo po igri in izražanju.
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6

Priloge
6.1

Priloga 1

Polstrukturiran intervju
O intervjuvancu

1. Kakšna je vaša izobrazba?
2. Vaša starost.
3. Kolikšna je vaša delovna doba?
4. Imate kakšna dodatna izobraževanja?
5. Vaše predhodne zaposlitve na tem področju?
O organizaciji
6. Kakšen je naziv organizacije, v kateri delate?
7. Geografsko območje delovanja organizacije – država, od koder prihajate. Kakšna je
socialno - politična problematika države? (je država v vojni, je sosednja država v
vojni, je država pribežališče migrantov, …)
8. Kako dolgo že deluje organizacija?
9. Kako pogosto deluje organizacija? Je to enkrat na teden, večkrat na teden, vsak dan?
Če je vsak dan, ali dela 24 ur, le dopoldan, le popoldan?
10. Koliko je zaposlenih v organizacija in kako se organizacija financira?
11. Kakšno izobrazbo imajo zaposleni?
12. Zakaj je bila ustanovljena organizacija? Zaradi kakšnih potreb otrok je bila
ustanovljena?
13. Družbeno – socialno ozadje otrok, s katerimi delate?


Kakšne travme so doživeli oziroma jih doživljajo?



S kakšnimi problemi se soočajo otroci, mladi?

14. Kakšna je vaša ciljna skupina?


Značilnosti otrok, s katerimi delate?



Starost otrok, s katerimi delate?



Približno število otrok, s katerimi dnevno delate?

15. Kakšni so vaši delovni pogoji?


Kje delate? (Imate za igro lastne namenske prostore ali organizirate srečanja drugje?)
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Način dela

16. Kakšne pristope in metode dela uporabljate oziroma na katere teoretske pristope se nanašajo?
Zakaj ravno te?

17. Katere pripomočke za delo z otroki uporabljate? Zakaj?
18. Katere igre vključujete v svoje delo? Zakaj?
19. S kakšnimi izzivi se soočate pri delu z otroki?
20. Mi lahko opišete vaš tipičen delovni dan, kadar delate z otroki?
21. Kateri načini igre se vam zdijo najbolj primerne in učinkovite za delo z otroki, ki so doživeli
travmatične izkušnje?
Učinki vašega dela

22. Ali bi lahko igro razumeli tudi kot način terapije? Zakaj?
23. Na kakšen način po vašem mnenju/vaših izkušnjah lahko igra vpliva kot terapija?
24. Kako igra, po vašem mnenju/vaših izkušnjah, pomaga priklicati in predelati travmatično
izkušnjo?

25. Kakšni so lahko negativni učinki igre na otroke?
26. Kdaj igra kot terapija ne pomaga? Imate kakšen primer?
27. Kakšni so odzivi otrok na vaše delo?


Se otroci radi vračajo k vam?



Jim je vaše delo všeč?



So otroci aktivno sodelujejo, ali jih morate spodbujati vi?

28. Mi lahko opišete posamični primer, kako je vaše delo (terapevtska igra) vplivala na otroka.
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6.2

Priloga 2

Intervju z Albo Cauchi, strokovno delavko iz Malte, iz organizacije OFD – Organisation
from friendship and diversity (AC1 - AC118)
KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

AC1: »Imam mednarodno diplomo iz prava, šolala
sem se v Trstu. Diplomirala sem tudi na Fakulteti za
mednarodne odnose na Malti. Končala sem magisterij
iz “Institution and Policies in human rights and
peace”.”





mednarodna diploma iz prava
diploma iz mednarodnih odnosov
magisterij iz »Institution and
Policies in human rights and
peace”

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

2.

AC2: »31 let, rojena sem leta 1984.«



31 let

Starost intervjuvanca

3.

AC3: »Začela sem delati leta 2007, torej delam 9 let.«



9 let delovnih izkušenj z otroki in
mladostniki



4.

AC4: »Veliko usposabljanj. Imela sem zelo zanimivo
usposabljanje na temo umetniška raznolikost in
socialna vključenost, leta 2011. Usposabljanje na temo
nenasilni ukrepi, sodelovala sem pri usposabljanju, ki
se je osredotočalo na psihosocialno pomoč, poudarek
je bil na doživljanju travme in posttravmatskem
stresnem sindromu. Udeležila sem se usposabljanja na
temo biološka agrokultura.«

usposabljanje na temo umetniška
raznolikost in socialna vključenost
usposabljanje na temo nenasilni
ukrepi
usposabljanje na temo
psihosocialna pomoč – doživljanje
travme in postravmatski stresni
sindrom
usposabljanje na temo biološka
agrokultura

1.






5.

AC5: »Prav tako sem sodelovala pri kar nekaj zanimiv
študijskih obiskih. Lansko leto sem bila v Kalabriji,
kjer smo raziskovali povezave med migracijami,
trgovino z ljudmi in organiziranim kriminalom.
Izredno zanimiv tečaj. Gre za res veliko problematiko.
V Kalabriji je veliko migrantov, ki so sužnji,
izkoriščeni za delo na poljih. Živijo na področjih, kjer
je veliko starejših ljudi zato je organizira kriminal
lahko dostopen. Veliko mladih izkoriščajo za
prostitucijo in zlorabo drog. Zelo velik problem.«



AC6: »Na tem specifičnem področju (migrantov)
delam od leta 2009. Svojo nevladno organizacijo sem
ustanovila leta 2009. Moja zaposlitev se prekriva s
prostovoljstvom.«





7 let delovnih izkušenj z migranti
ustanovitev lastne organizacije
zaposlitev sovpada s
prostovoljstvom

AC7: » Eno leto in tri mesece sem delala v Društvu za
Združene narode (United Nations) na Malti – delala
sem na področju zaščite. Pomagala sem pri
zagotavljanju človekovih pravic migrantom. Prav tako
sem delala v programu za premeščanje, kar pravzaprav
delam tudi trenutno. Selimo ljudi po Evropi, iz ene
države v drugo. «



zaposlitev v Društvu za Združene
narode
delo na področju zaščite in iskanje
človekovih pravic za migrante
delo v programu za premeščanje
migrantov

AC8: »Po delu v Društvu za Združene narode (United
Nations), sem bila v Indiji štiri mesece, kjer sem delala
z otroki v šolah.«



delo z otroki v Indijskih šolah



sodelovanje v raziskovalnih

AC9:

»Leta

2012

sem

sodelovala

pri

treh
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sodelovanje pri študijskih obiskih
na temo migracij, trgovine z ljudmi
ter organizirani kriminal
problematika migrantov v Kalabriji
in izkoriščanje za prostitucijo in
zlorabo drog

Delovne izkušnje
intervjuvanca

Dodatna izobraževanja in
usposabljanja

Delovne izkušnje in
predhodne zaposlitve na
tem področju

raziskovalnih programih. Eden je bil o vključevanju
otrok v šole, druge dva na temo migrantov. Prav tako
sem bila koordinator programa za žensko populacijo
pribežnikov.«

6.

7.

8.

9.



programih na temo vključevanje
otrok v šole in na temo migrantov
koordinatorka programa za žensko
populacijo migrantov

AC10: » Hkrati sem učiteljica. Učim otroke in mlade
angleščine. Prav tako predavam na univerzi, kjer sem
delala raziskavo na temo: človeštvo in humanost v
akciji.«




učiteljica angleščine
raziskovalno delo na univerzi na
temo človeštvo in humanost v
akciji

AC11: »The organization for friendship and diversity
(OFD). Osredotočeni smo le na Malto.«



naziv organizacije: OFD (The
organisation for friendship and
diversity)

AC12: »Malta je res majhna država. Leta 2002 se je
začelo veliko priseljevanje migrantov. Do leta 2008 je
razpoloženje v državi postalo zelo negativno, saj je
bila pred tem Malta zelo homogena, enotna. Večinoma
smo imeli Kristjane in prvič se je zgodilo, da smo med
prebivalci imeli temnopolte muslimane. Muslimani so
na Malti sicer že živeli, vendar ne temnopolti.«



prihod velikega števila migrantov v
majhno državo
negativno razpoloženje med
prebivalci
problematika naseljevanja
temnopoltih muslimanov v
homogeni državi

AC13: »Med prebivalstvom je bilo veliko negativne
energije in vse kar se je urejalo glede problematike
migracij in priseljevanja, je bila pomoč prostovoljcev.
Pomagali so le tisti ljudje, ki so se jim migranti smilili
in ki so imeli slab občutek zaradi dogajanja. Skušali
smo izboljšati razmere. Še vedno delamo na tem.«





negativna energija med prebivalci
pomoč prostovoljcev migrantom
trud za izboljšanje življenjskih
razmer migrantom

AC14: »60% jih je prišlo s čolni, in vsi so bili pod
zaščito, kar pomeni, da je bila selitev njihova pravica.
Vendar je bilo to zelo težko razložiti lokalnemu
prebivalstvu. Situacija se sedaj izboljšuje. Sedaj ljudje
razumejo, da migranti nimajo kam iti. Vendar to ne
pomeni, da z njimi delajo kaj lepše. Nekateri ja,
nekateri ne. Zdi se mi, da z njimi vseeno delajo lepše
kot v drugih državah, kjer imajo podobno situacijo.«




pravica migrantov do selitve
nerazumevanje problematike
lokalnega prebivalstva
negativno ravnanje z migranti

AC15: »Leta 2009 je bilo za migrante zelo slabo
poskrbljeno. Njihov sprejem je bil resnično slab in
centri za pridržanje so bili polni. Vsakega, ki je prispel
na Malto s čolnom, so zaprli v center za tujce. Malta je
bila ena redkih držav v Evropi, ki je to počela.
Večinoma so prihajali mladi moški in seveda mame z
otroki. Vse so zaprli, vključno z otroki. Malta je zaradi
teh dejanj doživela veliko kritik. Situacije v teh centrih
so bile slabe. Ljudje so spali v šotorih, kontejnerjih.
Naseljevali so jih tudi v vojaške kasarne, kar je bilo še
najboljše, saj so bile dejanske stavbe. Takšna je bila
situacija tukaj.«




AC16: »Sedaj se stvari izboljšujejo. Vendar razlog,
zakaj smo ustanovili organizacijo še vedno obstaja.
Iščemo neke odnose z ljudmi, vezi. Skušamo se
izogniti in zmanjšati rasistično razmišljanje.«



pomoč migrantom in zmanjševanje
rasizma v državi

AC17: »Od leta 2009.«



delovanje organizacije od leta 2009
(7 let)

AC18: »Delujemo in imamo vsakodnevne aktivnosti.
Nimamo kriznega centra kar pomeni, da nismo odprti
in na voljo 24 ur na dan. Imamo aktivnosti, ki so
prostovoljne, kar pomeni, da ne delamo od 9h do 17h.
Večinoma aktivnosti se dogaja popoldan in za
vikende.«



vsakodnevne popoldanske
aktivnosti
izvajanje aktivnosti med vikendi
prostovoljno izvajanje aktivnosti

AC19: »Popoldan in ob vikendih prostovoljci hodijo
pomagati otrokom pri domačih nalogah in se z njimi
igrati. Imamo tudi skupino mladostnikov, ki
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Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

Socialno – politična
problematika države

slabe razmere migrantov
prepolni centri za pridržanje in
slabe razmere v njih
zapiranje migrantov in kasnejše
kritike zaradi tega
nameščanje migrantov v šotore,
kontejnerje in vojaške kasarne

popoldanska pomoč in pomoč med
vikendi
pomoč otrokom pri šolskih

Časovno delovanje
organizacije

Pogostost in način
delovanja organizacije

10.

11.

12.

potrebujejo in želijo družbo mladih prostovoljcev, vsaj
za vikende, saj so večino časa prepuščeni sami sebi.
Prav tako imamo ljudi, ki družine učijo angleščine.
Imamo pa tudi dogodke in kratkotrajne programe.«





obveznostih
druženje z mladostniki
pomoč družinam pri angleščini
organiziranje dogodkov in
kratkotrajnih programov

AC20: »Organizacija nima zaposlenih.«



nič zaposlenih v organizaciji

AC21: »Vendar imamo ogromno prostovoljcev.
Število je odvisno od časa v letu. Poleti, ko imamo
poletni tabor, sodeluje okoli 30 prostovoljcev.
Trenutno imamo 12 Ameriških študentov, ki so tukaj
za pol leta, 10 prostovoljcev, ki delajo v migrantskem
centru. 4, ki hodijo na domove, 5 na meji in 14 v
mladinskem klubu. Če seštejem, imamo trenutno okoli
40 prostovoljcev.«



pomoč in delo velikega števila
prostovoljcev
različno število prostovoljcev
glede na letni čas

AC22: »Večinoma nas financirani 5 različnih virov.
Velika finančna podpora dobivamo s pomočjo
donacije in zbiralcev finančnih sredstev. Nekaj
projektov je financirala Ameriška ambasada.
Prijavljamo se na razpise na Evropsko Unijo in sicer
program Mladi v akciji. Na nov program Erasmus + se
še nismo prijavili. Prav tako nas financira UNHCR –
The United Nations Refugee Agency, saj smo partnerji
z Društvom za Združene Narodne (United Nations) na
Malti. Nekaj financ nam nameni Društvo za združene
Narode (United Nations) iz Geneve za druge projekte.
Nekaj denarja dobimo od države.«



AC23: »Zelo različno, ampak večinoma univerzitetno.
Vendar različne smeri.«



večina prostovoljcev univerzitetna
izobrazba različnih smeri

AC24: »Za nas to ni pomembno. Če imajo občutek za
otroke in mlade, ter z njimi radi delajo, potem
izobrazba ni pomembna. Bolj pomembno je odnos, ki
ga imajo.«



poudarek na občutku in odnosu za
delo z mladimi
nepomembnost izobrazbe

AC25: »Ustanovili smo jo, ker je imelo lokalno
prebivalstvo zelo negativne poglede na migrante. To
smo želeli spremeniti. Skušali smo organizirati in
ustanoviti nekaj, kar bo predstavljajo in pokazalo
pozitivno sliko, pozitivno plat vsega skupaj. Ljudje so
imeli zelo negativne poglede, predvsem zaradi strahu
in rasizma.«




AC26: »Odločili smo se, da bomo delali z otroki, ker
je bilo tako problem lažje približati lokalnemu
prebivalstvu in jih prepričati, da so o tem sploh začeli
razmišljati in se pogovarjati.«



AC27: »Leta 2008 in 2009 se je število migrantov, ki
so prihajali na Malto, večalo. Takrat smo sprejeli okoli
1800 ljudi in za tako majhno državo je to ogromno.
Nato so mediji in časopisi celotno situacijo le še
poslabšali. Strašili so ljudi. Ogromno je bilo
ksenofobije in rasizma.«



AC28: »Delamo z različnimi otroki, različne stvari.
Otroci potrebujejo pomoč pri domačih nalogah, včasih
potrebujejo samo druženje z ljudmi, ki niso del
sprejemnega centra. Potrebujejo pomoč pri jeziku –
angleščini. Malteško vsi govorijo zelo dobro.«



AC29: »Večina otrok s katerimi delamo ne živi v
spodobnih hišah. Ali živijo v sprejemnih centrih, ki so
nameščeni okoli cerkev, kar pomeni ena spalnica za
celotno družino.«




stanovanjska problematika otrok
neprimerna in premajhna
stanovanja

AC30: »Starši potrebujejo pomoč pri iskanju
zaposlitve. Brezposelnost staršev vpliva tudi na otroke,
saj imajo zaradi tega velike ekonomske težave, kar



pomoč staršem pri iskanju
zaposlitev
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financiranje s pomočjo donacij in
zbiralcev finančnih sredstev
finančna pomoč Ameriške
ambasade
finančna pomoč EU – program
Mladi v akciji
finančna pomoč UNHCR
finančna pomoč United Nations
finančna pomoč države

Število zaposlenih v
organizaciji in ostali
sodelujoči

Način financiranje
organizacije

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

prihod velikega števila migrantov
negativni pogledi, rasizem in strah
lokalnega prebivalstva zaradi
migrantov
Ustanovitev organizacije in
njeni začetki








delo z otroki zaradi lažjega
pristopa do lokalnega prebivalstva
spodbujanje razmišljanja o
problematika migracij
prihod velikega števila migrantov v
majhni državo
problematika ksenofobije in
rasizma med lokalnim
prebivalstvom
pomoč otrokom pri domačih
nalogah
druženje z ljudmi izven
sprejemnega centra
pomoč otrokom pri angleščini

13. a

13. b

14. a

14. b

pomeni, da se težje vključijo.«



problematika brezposelnosti
staršev pri vključevanju otrok

AC31: »Drugače pa so njihove potrebe takšne, kot od
vseh otrok. Rabijo biti otroci. Potrebujejo prostor, kjer
se lahko igrajo, saj tam kjer živijo tega nimajo. Potrebe
so zelo različne. Ti otroci potrebujejo le igro in to, da
niso ves čas pod nadzorom. Potrebujejo svobodo, da
jim ne govorijo kako se morajo igrati. Menim, da
potrebujejo tudi zrak, da se igrajo zunaj. Vendar to, kar
so po mojem mnenju njihove potrebe, ni nujno da so
tudi dejansko.«



otroška potreba po igri, po
primernem prostoru za igro
otroška potreba po svobodi
otroška potreba po igri na svežem
zraku

AC32: »Odvisno. Večina otrok s katerimi delamo, je
bilo rojenih v svoji državi. Ne sprašujem jih o njihovih
zgodbah, tudi ne potrebujem vedeti od kje prihajajo in
kako so prišli. Svojih situacij ne izražajo na očiten,
jasen način in ne morem z gotovostjo trditi, da so
travmatizirani.«




AC33: »Vsi so doživeli vojno. Ali je bila to vojna v
Sirija ali pa kriza v Libiji ali katerikoli drugi državi. Ni
nujno, da se je vsi spomnijo, vendar vsak od njih je bil
v neki točki prepuščen sam sebi. Živeti v tako
konfliktnih situacijah je samo po sebi zelo
travmatično. Zelo zanimivo je, da še nisem spoznala
otroka, ki bi se bal vode, morja, oceana, kljub temu, da
so skoraj vsi prišli preko njega.«



AC34: »Imam dva otroka za katera vem, da sta videla
in doživela ogromno nasilja v Sirija – streljanje in
izgubo družine.«



delo z otroki, ki so doživeli veliko
nasilja, izgube družine

AC35: »Prav tako vem za družino katero so ločili od
njihovega očeta, kar mislim da je bilo zelo
travmatično, predvsem zato, ker ne vedo ali ga bodo še
kdaj videli in kaj se je z njim zgodilo.«



delo z otroki, ki so doživeli izgube
družine, ločitve od staršev

AC36: »Imajo ekonomske, denarne težave, ne morejo
si privoščiti prav veliko stvari. Včasih ne morejo kupiti
oblek, ali stvari, ki jih potrebujejo za šolo. Zato
pogosto dobivajo dobrodelne, prostovoljne prispevke
od ljudi.«



delo z otroki, katerih starši imajo
finančne težave in si ne morejo
kupiti osnovnih stvari za življenje
prejemanje prostovoljnih in
dobrodelnih prispevkov

AC37: »Veliko jih je doživelo medvrstniško nasilje v
šoli, rasizem.«



delo z otroki, žrtvami
medvrstniškega nasilja in rasizma

AC38: »Otroci sicer imajo prijatelje v šolah, tudi
malteške otroke, vendar jih nikoli ne povabijo domov.
Predvsem zaradi razmer v katerih živijo, kar pomeni,
da se z njimi ne družijo izven šole. Njihovo življenje je
torej dom in šola. Nekateri imajo to srečo in se
odpravijo za vikende ven s celotno družino. Nekateri.«




neprimerne razmere za bivanje in
problematika prijateljstva za otroke
osredotočenost otrokovega
življenja le na šolo in dom

AC39: »Otroci in mladi migranti, priseljenci.«



delo z otroki in mladimi migranti

AC40: »Večinoma otroci živijo v stanovanjskih hišah,
ki so last cerkve, cerkveni objekti, nekateri živijo v
najetih stanovanjih. Z nekaterimi ostanemo v stikih in
jih spremljamo. Za njih vemo, da so se selili iz
stanovanj, ki so bili last države, ali cerkve, v privatne
domove.«



bivanje v stanovanjskih, cerkvenih
hišah
bivanje posameznikov v najetih
stanovanjih

AC41: »Vsi so tako zelo različni. Vsi so normalni
otroci. Nimajo posebnega karakterja, značilnosti.
Situacije iz katerih prihajajo in so se jim zgodile, so
različne in posebne, ne oni.«


















AC42: » Lahko rečem da so veliko bolj inteligentni
kot drugi otroci, ker se veliko bolj zavedajo realnosti
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Družbeno – socialno ozadje
otrok s katerimi dela
organizacija in njihove
potrebe

delo z otroki migranti
mladinski delavci ne poznajo
otroških življenjskih zgodb
otroci ne izražanje svojih izkušenj

delo z otroki, ki so doživeli vojno v
Siriji, krizo v Libiji ...
delo z otroki, ki so bili prepuščeni
sami sebi
delo z otroki, ki so doživeli
travmatične izkušnje

različne značilnosti in karakterji
otrok
drugačnost situacij, zgodb iz
katerih prihajajo otroci
delo z normalnimi, povprečnimi
otroki
delo z inteligentnejšimi, bolj
realnimi otroki

Značilnosti otrok, s
katerimi dela organizacija

14. c

in problemov okoli sebe.«



vpliv dogodkov iz preteklosti na
osebnosti otrok

AC43: »Do svojih družin čutijo veliko odgovornost,
prav tako drug do drugega.«



delo z otroki, ki čutijo veliko
odgovornost do družine in drugih

AC44: »Drugače pa se igrajo, tepejo, kregajo, kot
ostali otroci. So veliko bolj previdni, kot malteški
otroci istih starosti.«



delo z normalnimi, a previdnejšimi
otroki

AC45: »Večinoma delamo z otroki starimi od tri do
dvanajst let. Včasih tudi z mladostniki, mladimi.«



delo z otroki starimi med tri in
dvanajst let
občasno delo z mladimi in
mladostniki

Starost otrok s katerimi
dela organizacija

redno delo z devetimi otroki
občasno delo z večjimi skupinami,
tudi trideset otrok
poletni tabori s šestdesetimi otroki

Število otrok s katerimi
dela organizacija



14. d

15. a

AC46: »Redno delamo z devetimi otroki, v nekatere
druge aktivnosti jih vključujemo veliko več. Skupine
so lahko tudi večje, tudi do trideset otrok. Med
poletjem, ko imamo poletni tabor, imamo tudi do
šestdeset otrok. Zelo odvisno od aktivnosti.«




AC47: »Ne, nimamo lastnih prostorov, naša pisarna je
v moji kleti. Delamo v migrantskih centrih ali pri njih
doma.«




AC48: »Najpomembnejše za nas je, da jih odpeljemo
ven. V parke, na podeželje, na javne prostore. Takrat
jih poberemo s kombijem pred njihovimi domovi, ali
pred centri.«



AC49: »Ne uporabljamo posebnih metod, vendar smo
naredili veliko spremembo, ko se je odcepil del
organizacije in smo začeli sodelovati z organizacijo
e.p.a. Umaknili smo se od organiziranih in
strukturiranih, k ne nestrukturiranimi aktivnostmi.
Počasi smo jih spreminjali.«



AC50: »Sedaj imamo ogromno proste igre. Seveda jih
nadzorujemo in jim prinesemo pripomočke.«











AC51: »Najbolj mi je všeč kadar odpeljemo otroke
ven. Med poletnim taborom imamo različne kotičke –
kotiček, kjer lahko rišejo, kotiček kjer imajo poslikavo
obrazov, kotiček z nogometom, s hula hop obroči,
vrvjo za skakanje, frizbi ... Prostovoljci se nato igrajo z
otroki glede na njihove želje. Nudimo jim izbiro.«



AC52: »Skušamo jih peljati v zdravo okolje. Imamo
zelo omejena pravila. Pomembno pravilo je, da morajo
stvari, igrače deliti med seboj, ne toleriramo nasilja,
grdih besed ...«




AC53: »Uporabljamo metode in pristope, ki jih otroci
razumejo. Oni so center dogajanja.«










16.

AC54: »Tudi kadar jih kaznujemo za stvari jih
vprašamo zakaj so storili določene stvari, in če vedo
kaj so naredili narobe, ter zakaj so bili kaznovani.
Skušamo jih učiti sprejemanja odgovornosti za svoja
dejanja. Skušamo jim pokazati, da imajo dejanja lahko
posledice. Pomagamo jim, da razumejo posledice.«



AC55: »Kadar delamo aktivnosti, ki ne temeljijo na
igri, jim nudimo podporo, pomoč če kaj potrebujejo ali
kaj želijo doseči, narediti. Nudimo jim individualna
svetovanja. Takrat pri mladostnikih uporabljamo ne
formalno izobraževanje.«



AC56: »Vendar se zelo osredotočamo na njih. Ne
počnemo stvari, ki niso potrebne. Ne počnemo stvari,
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brez lastnih prostorov
delovanje v migrantskih centrih ali
Prostori in kraji, kjer deluje
pri otrocih doma
in dela organizacija
pomembnost in delovanje zunaj, na
svežem zraku
skrb za prevoz otrok
brez opiranja na določene metode
dela
sprememba načina dela zaradi
sodelovanja z organizacijo e.p.a.
uporaba nestrukturiranih aktivnosti
namesto strukturiranih
uporaba proste igre pod nadzorom
mladinskih delavcev
nudenje pripomočkov
nudenje različnih aktivnosti med
poletnim taborom
mladinski delavci odgovarjajo na
potrebe in želje otrok
možnost izbire za igro
uporaba omejenih pravil
pomembnost delitve igrač in
pripomočkov
ne toleriranje nasilja in vulgarnosti
uporaba metod in pristopov,
razumljivih otrokom
otroci center dogajanja
učenje otrok o sprejemanju
odgovornosti za svoja dejanja
uporaba omejenega nabora pravil

uporaba aktivnosti, ki ne temeljijo
na igri – podpora,
individualna svetovanja
neformalno izobraževanje
osredotočanje na otroke in njihove
potrebe, želje

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

ki niso zaželene. Smo poizkusili in ni delovalo.«

17.

AC57: »Imamo zelo odprt pristop, zelo prilagodljiv.
Včasih se mi zgodi, da sem jaz tista, ki nisem
prilagodljiva. Sama včasih potrebujem imeti
disciplino, pravila. Vendar kadar skušamo ustvariti
osnovno skladnost, usklajenost to ne deluje.«



AC58: »Te otroci in mladi se selijo od ljudi do ljudi in
ne vidijo skladnosti, povezanosti in vseeno jim je za
pravila.«



ignoriranje pravil in nepoznavanje Izzivi, s katerimi se sooča
povezanosti s strani otrok s težkimi organizacija pri svojem
delu
življenjskimi izkušnjami

AC59: »Vsak od njih ima osnovne vrednote. Za našo
organizacijo pa tudi vedo kaj in kako, kaj lahko
naredijo, saj imajo jasne smernice. Mislim, da je to
zelo pomembno.«



delo z otroki z osnovnimi
vrednotami
pomembnost jasnih smernic in
načina dela z otroki

AC60: »Skušamo uporabljati preproste in lahko
dostopne pripomočke. Stvari, ki jih imajo lahko tudi
takrat, ko nas ni tam.«



uporaba preprostih in dostopnih
pripomočkov, katere imajo otroci
tudi izven aktivnosti organizacije

AC61: »Naša ideja so tradicionalne igre, kjer se igrajo
vsi skupaj. Stvari, ki jih počnejo sami so poslikave
obrazov, barvanje, risanje … Menim, da ima vse to
zelo terapevtski učinek. Uporabljamo preproste stvari,
ko so tudi za nas dosegljive.«



uporaba tradicionalnih skupinskih
iger
uporabljeni pripomočki za delo z
otroki: barve za poslikavo obrazov,
pripomočki za barvanje
Pripomočki za delo z otroki
uporaba preprostih, lahko
dostopnih pripomočkov
dojemanje teh pripomočkov kot
terapevtskih










18.

odprt, prilagodljiv pristop
delovanja
mladinska delavka ima občasno
potrebo po disciplini
uveljavljanje usklajenosti in
neuspeh le tega

AC62: »Vrv za skakanje, ker jo obožujejo, prav tako
nogomet, padalo – predvsem na poletnem taboru.
Kadar smo zunaj je padalo odlična začetna igra, ker
privabi vse prisotne. Na ta način pozdravimo vse
otroke.«



AC63: »Vključujemo tudi bolj strukturirane igre, kot
je lov za skritim zakladom. Imamo dneve športa.«



uporaba strukturiranih iger: lov za
skritim zakladom, športni dnevi

AC64: »Otrok nikoli ne silimo k sodelovanju pri
aktivnosti, ki jim ne ustrezajo. Če ne želijo skakati,
lahko igrajo nogomet. Če se nočejo več iti lova za
skritim zakladom, se lahko vrnejo in barvajo, rišejo.
Vedno imajo možnosti.«



prepuščanje odgovornosti o
sodelovanju pri aktivnostih,
otrokom
nudenje različnih možnosti za
aktivnosti

AC65: »Otroci so različni, radi imajo različne stvari.
Vse poteka zelo dinamično in tekoče. Otrok ne moreš
siliti v stvari, ki jih ne želijo početi. Ne moreš jih siliti,
da se igrajo skupaj, če se med seboj ne marajo in si
niso všeč.«



AC66: »Na poletnem taboru imamo športni dan,
vendar ni klasičen, kjer bi bili poraženci in
zmagovalci. Vsi dobijo medalje za sodelovanje.«






uporaba vrvi za skakanje, žoge za
nogomet, padala
začetne igre s pozdravom v krogu
Igre, ki jih organizacija
uporablja








nudenje različnih možnosti za
aktivnosti
dinamičnost aktivnosti
prepuščanje odgovornosti o
sodelovanju pri aktivnostih,
otrokom
športni dan na poletnem taboru
igre brez zmagovalcev in
poražencev
nagrade za sodelovanje

AC67: »Veliko. Vendar je večina glede organizacije in
organiziranja, ne otrok.«



soočanje z izzivi povezani z
organizacijo

AC68: »Zelo težko je prepričati in dopovedati
prostovoljcem, da so lahko avtoritativni, oziroma da so
oni tisti, ki morajo vzeti nadzor nad situacijo, če je to
potrebno.«



problematika avtoritativnosti
prostovoljcev in prevzemanje
nadzora na situacijami

AC69: »Zelo težko je dopovedati prostovoljcem, naj
se z otroki pogovarjajo tako kot z odraslimi. Od tega je



problematika odnosa prostovoljcev
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Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

odvisno kakšne bodo imeli odnose z njimi. Takšen
odnos, kot ga bodo oni imeli do otrok, bodo tudi otroci
imeli do njih.«

19.



do otrok
pomembnost zavedanja o
pomembnosti odnosov do otrok
Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

AC70: »Z otroki še nisem imela resnih problemov.
Imeli smo otroke, za katere vem, da so imeli določene
težave. Dva otroka sta imela vedenjske težave. Zelo
malo smo imeli res težavnih primerov in situacij.«




vedenjske težave določenih otrok
minimalno število težave in
izzivov povezanih z otroki

AC71: »Mislim, da je eden največjih problemov s
katerimi se soočamo, kako otrokom razložiti kaj
organizacija pravzaprav je. Ne razumejo, da so
prostovoljci, ki z njimi delajo ljudje, ki sem jih jaz
izbrala in usposobila za delo z njimi. Ker če bi to
resnično vedeli, bi jih verjetno bolj spoštovali.«



otroci ne razumejo delovanja
organizacije
otroci ne spoštujejo prostovoljcev,
ki delajo z njimi

AC72: »A ko enkrat zgradiš odnos z njimi in pridobiš
njihovo zaupanje, problemov ni. Kot sem že omenila,
tako kot se ljudje obnašajo do njih, tako bodo otroci
reagirali.«



pomembnost zaupanja in
pozitivnega odnosa z otroki za
manjšanje težav in problemov

AC73: »Lahko rečem, da otroci ne ustvarjajo
problemov. Sama slabega obnašanja, slabega odnosa
do drugih ne vidim kot problem, ker to so pač otroci.
En dan so jezni in bi radi ustrahovali in nagajali,
naslednji dan so drugačni. Gre za to, kako se mi
spopadamo s tem in ali mi vidimo to kot problem, ali
ne.«



sprejemanje slabosti in
negativnosti otrok
nihanje razpoloženja otrok in
sprejemanje le tega
pomembnost spopadanja z
razpoloženjem otrok in
sprejemanje izzivov

AC74: »Sem ljubitelj discipline. Imam svoje pravila.
Na primer ko delamo domačo nalogo, je le to in ko
končajo, se lahko igrajo. Vedo, da če se bodo igrali
grdo in grobo, bodo šli domov. Vedo, da če se želijo
igrati, morajo slediti nekim pravilom.«



AC75: »Problemi so takrat ko ni nadzora. Kadar
delujemo usklajeno, povezano in imamo situacije pod
nadzorom, je v redu. Otrokom moraš postaviti jasne
meje in povedati kako stvari stojijo, saj te ves čas
testirajo in poizkušajo kako daleč lahko gredo.«



AC76: »Če na primer vedo, da lahko nekoga oropajo,
ga bodo. Ni nujno, da imajo ravno vedenjske težave,
so le poredni zato, ker so lahko in ker želijo. To je
eden izmed zelo zanimivih izzivov.«



pomembnost postavljanja meja
otrokom in njihovo preizkušanje
teh meja

AC77: »So pa različne situacije, okoliščine, nikoli pa
ni problema, ki bi ga neprestano ustvarjali in bi se
ponavljal.«



pojavljanje različnih problemov,
težav v različnih situacijah

AC78: »Vsi prostovoljci, ki delamo z otroki, se
dobimo zjutraj in preživimo popoldan z otroki.«



delo z otroki v popoldanskem času

Delovni dan z otroki

AC79: »Sama imam ogromno delo z organizacijo,
usmerjanjem, komuniciranjem.«



organizacijsko delo z usmerjanjem,
komuniciranjem

Delo uslužbencev v
organizaciji

AC80: »Odvisno od dneva, vendar večinoma grem v
center, kjer se igramo. Mnogokrat pomagam, če ima
kdo od prostovoljcev težave. Postavljam okvire za
projekte in organiziram sestanke. Kadar imamo
aktivnosti se jim pridružim. Vedno je drugače, nimam
tipičnega delovnega dne.«







delo in igra z otroki v centru
pomoč prostovoljcem
organizacija projektov in sestankov
sodelovanje pri aktivnostih z otroki
pestrost delovnih dni

AC81: »Kadar delamo zunaj najprej izberemo varen
prostor za igranje, kjer ni avtomobilov ali drugih
nevarnosti. Prostor, ki je lahko dostopen za otroke.
Vedno jim sicer zagotovimo prevoz, a kljub temu nam
je to pomembno.«



izbira varnega, lahko dostopnega
prostora za igranje na prostem
nudenje prevoza otrokom

AC82: »Otroci so z nami 4 ali 5 ur. Nekje vmes jim
nudimo obrok, vedno imajo dostop do vode. Kot sem
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Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnim izkušnjam

postavljena določena pravila za
delo z otroki
otrokovo zavedanje posledic
neupoštevanja pravil
pojavljanje problemov v
nenadzorovanih situacijah
pomembnost postavljanja meja
otrokom in njihovo preizkušanje
teh meja

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

Delovni dan z otroki
4 do 5 urno delo, igranje z otroki
nudenje obrokov med aktivnostmi

20.

že omenila, postavimo različne kotičke, z različnimi
aktivnostmi.«



različna izbira aktivnosti

AC83: »Otroci pridejo in mi jim pustimo, da se igrajo
kar želijo. Ko pridejo vsi otroci, jih skličemo vse
skupaj, ponavadi uporabljamo padalo. Igramo se nekaj
skupnih iger in nato se vrnejo k igram, ki so jih igrali.«



prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom
začetne skupinske igre z vsemi
otroki

AC84: »Delajo kar želijo. Mi se jim pridružimo kadar
nas potrebujejo in kjer nas želijo.«







prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom
odgovarjanje na potrebe otrok

AC85: »S prostovoljci ponavadi skrbimo za dobro
vzdušje, razmere. Vsak izmed prostovoljcev ima poleg
odgovornosti za otroke, svoje naloge za katere mora
skrbeti, na primer za vodo ali hrano.«



AC86: »Menim, da ni najbolj primernega, enotnega
pristopa. Najprimernejši pristop je, da metodo, ki jo
uporabljaš, prilagajaš in usklajuješ s potrebami in
značilnostmi otroka, s katerim delaš.«



21.

AC87: »Metode in načini igre so odvisni od
rezultatov, okoliščin, družbenega pristopa. Odvisne so
od igre, dinamike, števila otrok, s katerimi se dela oz.
igra.«



uporaba različnih metod in način
dela glede na okoliščine, dinamike,
števila otrok in rezultatov, ki jih
želijo doseči

22.

AC88: »Mislim, da je igra vsekakor lahko način
terapije. Igralni delavci lahko spretno uporabijo igro,
da prikličejo različne občutke, čustva, globlje misli in
razmišljanja otrok. Takrat je igra lahko zelo
terapevtska.«




dojemanje igre kot načina terapije
uporaba igre za priklic občutkov,
čustev, globljih misli in
razmišljanja otrok

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

AC89: »Pomembno je, da se ustvari varno okolje in da
se z otrokom ustvari zaupanje. Takrat otroci doživijo
močne igralne izkušnje.«



pomembnost varnega in zaupnega
okolja in odnosa

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnim izkušnjam

AC90: »V igri se otroci lahko prosto izražajo in
mislim, da je to najbolj pozitiven, terapevtski učinek,
ki ga igra ima. Prav tako v igri ni obsojanj.«



možnost prostega izražanja v igri
in terapevtski učinek le tega
pomembnost ne obsojanja v igri

AC91: »Terapevt oziroma strokovnjak mora imeti
spretnost in ustvariti pogoje, da otroci najprej izrazijo
svoje občutke, lahko tudi skozi igro. Nato lahko otroci
izboljšujejo in spreminjajo občutke, ki ohranjajo
travmo.«



pomembnost ustvarjanja pozitivnih
pogojev za izražanje občutkov in
čustev in kasnejše izboljševanje in
spreminjanje otrokovih občutkov

AC92: »Igra prav tako vnaša pozitivnost v čustva in s
to pozitivnostjo sama po sebi predstavlja vir zdravilne
energije. Ta pozitivnost podpira otroke, da ohranjajo
svojo nedolžnost, da se zabavajo in pomaga, da
njihova življenja niso trajno pogojena s travmo.«



AC93: »Zdravilna moč igre obstaja. Potrebno je
sprostiti in izkoristiti potenciale tega naravnega
mehanizma.«



vnos pozitivnosti v čustva s
pomočjo igre
igra kot vir zdravilne energije
pozitivnost kot podpora otrokom in
pomoč za spopadanje s travmami
Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
pomembnost izkoriščanja in
izkušnjami
in njen način
sprostitve zdravilnosti igre
vplivanja

AC94: »Mislim, da igra prispeva navznoter. Z igro se
učijo pravil o interakciji, medsebojnem vplivanju,
sodelovanju.«



učenje interakcije, sodelovanja in
medsebojnega vplivanja s pomočjo
igre

AC95: »Tako otroci razumejo in vidijo, da je
sodelovanje z drugimi ljudmi lahko normalno, mirno
in redno oziroma pogosto, brez nasilja ali kakršnekoli
druge travme, ki so jo doživeli, naj bo to fizična ali
psihična.«



predstavitev in sprejemanje
drugačnih, bolj normalnih
odnosov, kot so jih vajeni
travmatizirani otroci, s pomočjo
igre

AC96: »Otroci se stvari odučijo, pozabijo in se
odvadijo zelo hitro. Mislim, da jim igra pomaga se



igra kot pomoč pri predelavi in
pozabljanju travme

23.

24.
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skrb za dobro vzdušje in razmere s
strani delavcev
razdeljeno delo mladinskih
delavcev
pomembnost usklajevanja in
prilagajanja metod dela potrebam
in značilnostim otrok

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Najbolj primerni in
učinkoviti načini igre za
delo otroki s travmatičnimi
izkušnjami

odučiti, pozabiti travmo.«
AC97: »S pomočjo igre se napolniš z pozitivno
energijo in vidiš, da lahko sodeluješ z drugimi ljudmi.
Svet ne vidiš več tako zelo težek in travmatičen.«





igra kot vir pozitivne energije
igra kot pomoč za sodelovanje z
drugimi
pomembnost igre za spreminjanje
negativnega pogleda na svet

AC98: »Tako pustijo stvari za seboj. Ali pa če jih ne
pustijo za seboj, z njimi se spopadajo.«



pozabljanje oziroma spopadanje s
travmami s pomočjo igre

AC99: »Veliko je iger, ki so sestavljene in postavljene
na tak način, da imaš poražence. Kar pomeni, da so
nekateri otroci izločeni iz igre. Nekateri pravijo, da so
igre, kjer imaš zmagovalce in poražence slabe za
otroke, saj izključuje poražence. Včasih se s tem
strinjam, včasih ne.«



problematika pozitivnosti oziroma
negativnosti tekmovalnih iger s
poraženci

AC100: »Kadar se otroci izmislijo, postavijo svoja
pravila za neko igro in se z njimi vsi strinjajo, mislim
da je to super.«



pozitivnost iger s pravili, kadar so
ta določena s strani otrok

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

AC101: »Do problema pride takrat, ko nekdo sili neko
pravilo otrokom, tudi če vsem ni všeč ali ga celo ne
razumejo. Takrat pride do izključitve poražencev.«



negativnost tekmovalnih iger z
vsiljenimi, nerazumljivimi pravili
izločanje slabših otrok ob igrah z
vsiljenimi pravili

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

AC102: »Zato mi je izredno pomembno in mi je všeč,
da so obstajajo različni načini igre. Torej, če nek otrok
ne želi igrati tekmovalne igre, ima vedno možnost, da
se igra kaj drugega.«



pomembnost različnih načinov igre Pristopi, načini in metode
dela organizacije
in možnosti izbire aktivnosti za
otroke

AC103: »Za primer lahko vzamem skakanje z vrvjo.
Otroci to igro obožujejo, ustvarili so svoje pravilo,
kdor se dotakne vrvi, izpade. Vendar to igro ponavljajo
v nedogled in kadar kdo izpade, se zaradi tega ne
sovražijo med seboj in se ne gledajo grdo. V tem
smislu so te igre super.«



pomembnost, da otroci ustvarjajo
lastna pravila igre in pozitivni
učinki take igre

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

AC104: »Kadar pa so tekmovalne igre in pride do
nasilja, ustrahovanja, takrat je to lahko negativno.«



problematika nasilja, ustrahovanja
pri tekmovalnih igrah

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

AC105: »Naš princip je, da otroci lahko počnejo kar
želijo, če se želijo družiti in igrati skupinske igre,
super.«



prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom

AC106: »Ni potrebno, da se ves čas družijo in
socializirajo, če nekdo hoče biti sam, jim pustimo.
Nekaterim je to všeč. Neko razmerje, uravnoteženost
vsega je pomembna.«



možnost izbire skupinskih iger in
samostojnih iger
pomembnost uravnoteženosti
različnih pristopov

AC107: »Negativni učinki so lahko takrat, če igra ni
pravilno vodena in izpeljana. Takrat moramo poseči
odrasli.«



AC108: »Vendar nisem tiste vrste delavec, ki bi rekel:
»Tekmovalnih iger se ne gremo!« Kadar je nekdo
dober v nečem in ima talent, potem mora imeti
možnost to početi. Ni nujno, da ima stvar vedno
negativni prizvok.«



igra kot pomoč pri odkrivanju in
spodbujanju močnih točk otrok

AC109: »In če nekdo ni dober v nečem, to ni problem.
Bo našel nekaj v čemer je.«



igra kot pomoč pri odkrivanju
šibkih točk otrok in spodbujanje
iskanja močnih

AC110: »Všeč mi je, da imajo različne priložnosti in
možnosti za delati, saj nas to spomni in opomni, kako
zelo smo si med seboj različni in da nismo vsi dobri v
vsem. Vsak ima rad različne stvari in vsak je dober v
nečem.«



25.
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možnost negativnih učinkov pri
nepravilno vodeni igri
pomembnost prisotnosti odraslih

pomembnost nudenja različnih
aktivnosti za poudarjanje
različnosti ljudi

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

AC111: »Mislim, da igra vedno pomaga. Po mojem
mnenju tudi najboljši otroški psihologi, vsaj tisti,
katere sem srečala sama, uporabljajo igro kot metodo
za spopadanje s travmami. Mislim, da je najlažji in
otrokom najbližji pripomoček.«



26.

AC112: »In če igra ne deluje, imamo tu še glasbo. In
umetnost. Sama močno verjamem in zaupam v glasbo
in umetnost. Ne verjamem, da te stvari ne pomagajo.«



Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivnost in pomembnost
vključevanja glasbe in umetnosti v pozitivne učinke na otroke
s travmatičnim izkušnjam
delo z otroki s travmatičnimi
izkušnjami

27. a

AC113: »Da. Vedno. Ves čas sprašujejo o aktivnostih,
kdaj se bodo odvijale.«



otroci se radi vračajo v dejavnosti
organizacije

27. b

AC114: »Mislim da ja.«



otrokom je všeč delo organizacije

AC115: »Ne. Mi jim povemo dan ter uro in pridejo.
Vendar je bil zelo dolg proces, da smo to dosegli.«



lastna motivacija otrok za udeležbo
na aktivnostih
dolgotrajen proces grajenja
zaupanja





pomembnost igre za otroke s
travmatičnim izkušnjam in velika
uporaba le tega med psihologi
igra kot enostaven in otrokom
najbližji pripomoček

Odzivi otrok na delo
organizacije

27. c

28.

AC116: »Potrebovali smo več let. Sedaj je naš kombi
vedno poln. Na začetku smo jih morali čakati, da so
zbudili, da smo napolni kombi, sedaj oni čakajo nas,
da jih poberemo.«



velika motiviranost otrok za
udeležbo na aktivnostih

AC117: »Mislim, da nimam primera pri katerem bi
lahko prevzela vse zasluge. Mislim, da je šlo vedno za
kombinacijo različnih stvari.«



spremembe pri otrocih kot skupek
različnih dejavnikov

AC118: »Močno verjamem, da se otroci od nas kaj
naučijo. Vendar so zelo različne stvari, ki jim
pomagajo, da se počutijo bolje. Mi smo tisti, ki jim
dajemo vedeti, da obstajajo dobri ljudje na Malti.«



učenje različnih stvari s pomočjo
organizacije
spreminjanje pogleda na odrasle s
pomočjo organizacije



Kako je njihovo delo
vplivalo na otroke

Pozitivni učniki dela organizacije na otroke – primera:
1. primer: Spomnim se veliko otrok, ki so se spremenili. V spominu imam dva otroka, za
katere si pripisujem zasluge in lahko rečem, da sta se spremenila zaradi nas. Spremenila sta se
na socialni ravni. Videli smo, da sta si želela biti bolj vključena. Prav tako sem videla, da sta
želela nekaj vrniti nam. Postala sta prostovoljca. To je stvar, ki je resnično enkratna. Da iz
žrtve postaneš nekdo, ki prispeva. Tako se krog zapre. Tukaj čutim res veliko stvar. Imeli smo
tri, ali celo več, mladih ljudi, ki so sodelovali pri naših aktivnostih, kateri sedaj vodijo
aktivnosti in ponujajo svoje izkušnje drugim. Na ta način merim koliko so se naučili in kako
so se spremenili.
2. primer: Spomnim se enega otroka. Prvič, ko smo ga srečali, je bil zelo vzkipljiv, zelo hitro
se je razburil. Ves čas je bil razburjen, zelo nasilno se je odzival na stvari. Ustrahovali so ga
tako v šoli, kot doma. Sedaj se je spremenil. Še vedno ima probleme pri socializaciji. Vendar
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postaja zelo dober v stvareh. Našli smo mu igre, ki mu ustrezajo, v katerih je dober. Tako je
močno pridobil na samozavesti. Tudi to je en pokazatelj. Vendar ne morem trditi, da so
zasluge samo naše.
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6.3

Priloga 3

Intervju z Ano Majko, strokovno delavko iz Albanije, iz organizacije Arsis Tirana (AM1 AM90)
KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

1.

AM1: »Psihologinja. Dokončala sem univerzitetno
stopnjo in magisterij, sedaj zaključujem doktorat. To
leto bom doktorirala.«




magisterij iz psihologije
doktorska študentska psihologije

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

2.

AM2: »28 let, rojena leta 1987.«



28 let

Starost intervjuvanca

3.

AM3: »5 let.«



5 let delovnih izkušenj z otroki in
mladimi

AM4: »Da. Imam veliko izobraževanj na temo zaščite
otrok, igra in igralna terapija in nekaj o trgovanju z
otroki.«



dodatna izobraževanja na temo
zaščite otrok, igre in igralne
terapije ter trgovine z ljudmi

AM5: »Prav tako sem se izobraževala na področju teme
'otroci prepuščeni razmeram ulice'. Večinoma so bila
usposabljanja osredotočena na zlorabe otrok.«



dodatno izobraževanje na temo
otroci prepuščeni razmeram ulice
usposabljanja na temo zlorabe
otrok

AM6: »Poslušala sem seminar na temo psihosocialne
igre za ranljive otroke. Mislim, da sem sodelovala pri 13
ali 14 različnih seminarjih, usposabljanjih, vendar so bili
vsi zelo kratki, štiri ali pet dni. Imeli smo delavnice in
predavanja.«



AM7: »Pred zdajšnjo zaposlitvijo sem svetovala
otrokom preko spleta. Na tem področju sem delala dve
leti. To je bila tudi moja prva izkušnja.«



dve leti svetovanje otrokom preko
spleta

AM8: »Pri Arsisu sedaj delam tri leta.«



tri letna zaposlitev pri organizaciji
Arsis

AM9: »Socialna organizacija za podporo mladim. To je
uradno ime, krajša verzija pa je Arsis Tirana. Smo
podružnica Arsisa v Grčiji.«



naziv organizacije: socialna
organizacija za podporo mladim –
Arsis Tirana

Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

AM10: »Verjetno veste, da je Albanija zelo revna
država in politiki ne delajo prav veliko, da bi to
izboljšali. Gospodarska rast je še vedno zelo nizka.«




slabe finančne razmere države
slab gospodarski prirastek države

Socialno – politična
problematika države

AM11: »Naša ciljna skupina so ranljivi otroci,
predvsem otroci brez staršev, otroci, ki živijo v revnih in
ekstremnih razmerah. Arsis skuša v svoje delo vključiti
otroke s to vrsto problematike. Podpiramo in pomagam
otrokom, ki so žrtve izkoriščanja, ki doživljajo zlorabe.«



delo z ranljivimi otroki brez
staršev
delo z otroki iz revnih in
ekstremnih okolij
delo z otroki žrtvami izkoriščanja
in zlorab

Družbeno – socialni ozadje
otrok s katerimi dela
organizacija, travme, ki jih
doživljajo

AM12: »V Albaniji imamo res velik problem z otroki,
ki živijo v ekstremnih, revnih razmerah, vlada pa glede
tovrstne problematike ne naredi ničesar. Država ne
zagotavlja nikakršnih ustanov za pomoč, nikakršne
podpore. Za te otroke skrbijo nevladne organizacije,
vendar ne dobivajo nikakršne denarne pomoči. To je še
velika vrzel.«



AM13: »Zelo dolgo so otroke, ki živijo na ulicah jemali
kot smeti, nekaj kar je treba na hitro izbrisati iz ulic. Kot
odpadnike. Stvari se malo spreminjajo, vendar je ta
problematika zelo zapostavljena.«



AM14: »Od leta 2005.«



4.

5.

6.

7.

8.

138













Delovne izkušnje
intervjuvanca

Dodatna izobraževanja in
usposabljanja

udeležba na seminarju na temo
psihosocialne igre za otroke
sodelovanje na 13, 14 različnih
krajših seminarjih

velika problematika otrok, žrtev
ekstremnih, revnih razmer
država ignorira in se ne zanima za
tovrstno problematiko
nevladne organizacije skrbijo za te
otroke

Delovne izkušnje in
predhodne zaposlitve na
tem področju

Socialno – politična
problematika države

otroci, prepuščeni razmeram ulice
obravnavni kot odpadniki, smeti
državno ignoriranje in
nezanimanje za tovrstno
problematiko
delovanje organizacije od leta
2005 (11 let)

Časovno delovanje
organizacije

9.

10.

AM15: »Imamo dnevni center, ki deluje od ponedeljka
do petka od 8.00 do 17.00.«



obratovanje dnevnega centra od
ponedeljka do petka od 8.00 do
17.00

AM16: »Prav tako imamo zatočišče, ki je odprto 7 dni
na teden, 24 ur na dan. To pomeni, da nas lahko
pokličejo in pridejo k nam kadar koli. Kadar je kje nujni
primer, smo na voljo, priskočimo na pomoč in
odpeljemo otroke v dnevni center ali v zatočišče. Na
voljo smo kot nujna pomoč.«




24 urni delavnik v kriznem centru,
zatočišču – nujna pomoč
sprejemanje kriznih primerov

AM17: »Trenutno je zaposlenih 31 ljudi. Imamo tudi
dva prostovoljca, ki delata 8 ur na dan. Prihajata iz
Nemčije.«




zaposlenih 31 delavcev
pomoč dveh prostovoljcev

AM18: »Imamo tudi pet študentov, ki prihajajo iz
Fakultete za socialno delo. To je trenutno vse.«



pomoč petih študentov Fakultete
za socialno delo

AM19: »Letos nas je financirala Evropska vlada in
Evropska delegacija.«



finančna pomoč Evropske vlade in
Evropske delegacije

AM20: » Dve leti dobivamo finančno podporo
UNICEFa, prav tako nam denar namenja Romska
izobrazbena organizacija – to je nevladna organizacija iz
Budimpešte, Romunije.«




finančna pomoč UNICEFa
finančna pomoč Romske
izobrazbene organizacije iz
Romunije

AM21: »Štiri leta prejemamo denar iz izobraževalnega
sklada, za vključevanje romskih otrok. Dobivamo tudi
nekaj manjših prispevkov malih organizacij.«



finančna pomoč izobraževalnega
sklada za vključevanje Romskih
otrok
finančna pomoč malih organizacij



11.

12.

Pogostost in način
delovanje organizacije

Število zaposlenih v
organizaciji in način
zaposlitve

Način financiranja
organizacije

AM22: »Države ali mestne vlade nam denarne pomoči
ne nudi. Vendar nam pa omogočajo brezplačne prostore,
kjer imamo dnevni center. Za stavbo v kateri smo
nastanjeni, nam ni potrebno plačevati najemnine.«



AM23: »Večina zaposlenih v dnevnem centru ima
univerzitetno izobrazbo. Večinoma so socialni delavci,
psihologi in učitelji. Imamo štiri psihologe in štiri
socialne delavce.«



AM24: »Prav tako imamo kuharja, pravnika,
koordinatorja manjših projektov, voznika, ki prevaža
otroke vsak dan.«



zaposlen kuhar, pravnik,
koordinator projektov, voznik

AM25: »V začetku leta 2005 so se v Arsisu v Grčiji
odločili, da odprejo Arsis Tirana, saj so v Grčiji
identificirali ogromno Albanskih otrok, ki so bili tam
brez spremstva staršev. Otroci so bili migranti, brez
spremstva odraslih, zanemarjeni, zapuščeni. Živeli so v
Grčiji brez vednosti države in brez dokumentov. Tako
so se odločili, da odprejo Arsis Tirana, da naredijo
povezavo s kulturo v Tirani in da naredijo povezavo z
organizacijami v Albaniji. Odločili so se podpreti
najbolj težke primere v Tirani.«



identifikacija velikega števila
Albanskih migrantskih otrok brez
spremstva staršev, v Grčiji
problematika Albanskih otrok, ki Ustanovitev organizacije in
njeni začetki
so živeli v Grčiji brez dokumentov
ustanovitev organizacije v Tirani,
za povezavo z državo, kulturo z
namenom ustavitve migracij

AM26: »Sedaj se Arsis Tirana ukvarja predvsem z
otroki, ki so prepuščeni razmeram ulice, žrtve trgovine,
ukvarjamo se z otroki, ki živijo v ekstremnih razmerah
in ki so izključeni iz šolskega sistema.«



AM27: »Veliko otrok s katerimi delamo je Romskega
porekla. Večina ne obiskuje šole. Veliko jih je
neregistriranih, brez dokumentov. Trenutno je naš velik
projekt to, da jih skušamo v čim večjem številu
vključiti v šolo – zato to imenujem vključujoče
(inkluzivno) izobraževanje.«
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delovanje organizacije brez
državne finančne podpore
nastanitev organizacije v državnih
prostorih, brez plačevanja
najemnine
univerzitetna izobrazba večine
zaposlenih
zaposleni učitelji
zaposleni štirje psihologi in štirje
socialni delavci

delo z otroki prepuščenimi
razmeram ulice in žrtvam trgovine
z ljudmi
delo z otroki žrtvami ekstremnih
razmer, izključenim iz šolskega
sistema
delo z Romskimi otroki
delo z neregistriranimi otroki brez
dokumentov
pomoč otrokom pri vključevanju v
izobraževanje – vključujoče
izobraževanje

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

13.

14. a

AM28: »Biti otrok na ulici, pomeni biti brez
zdravstvene pomoči in oskrbe, živeti brez zagotovljenih
osnovnih življenjskih potreb – nimajo ničesar za jesti,
tvegajo možnost prometnih nesreč...«



delo z otroki brez zdravstvene
pomoči in oskrbe, brez
zagotovljenih osnovnih
življenjskih potreb

AM29: »Večina živi v barakah, nimajo hiš in ne
poznajo občutka doma, ne vedo kako bi življenjski
prostor moral izgledati.«



delo z otroki brez hiš in stanovanj

AM30: »Nimajo zagotovljenih osnovnih pravic, katere
drugi imajo – hrana, higiena, izobraževanje, starševska
oskrba, zdravstvena oskrba. Večina jih nima
zdravstvene kartice, s katerimi jim pripada brezplačen
obisk zdravnika, bolnice.«



delo z otroki brez zagotovljenih
osnovnih pravic po hrani, higieni,
izobraževanju, starševski oskrbi,
zdravstvu
delo z otroki brez zdravstvenih
kartic

AM31: »Ne obiskujejo šole, če pa že jo, jo ponavadi
pustijo po nekaj mesecih. Starši za njih ne skrbijo, ne
vedo kje so in ne vedo kaj počnejo.«



AM32: »Večina jih je neregistriranih, kar pomeni, da
nimajo identitete. Vsaj ne uradne. Tako nimajo
priložnosti, da bi bili prepoznani kot osebe. Uradno ne
obstajajo. To je velik problem. Vse se vrti v krogu. Ker
niso v centralnem registru, nimajo osebne izkaznice,
nimajo zdravstvene kartice, ne morejo k zdravniku ali v
bolnico, nimajo pravice do šolanja. Pravzaprav nimajo
pravice do osnovnih človeških potreb. Kot da ne bi
obstajali. Odpadniki. Seveda ne vsi, ampak kar veliko.«




AM33: » Vsi te problemi, primanjkljaji, težave, močno
vplivajo na njihov razvoj. Vse to povzroča travme. Te se
poznajo na njihovi kognitivni ravni. Njihova zaznava,
dojemanje predmetov, obnašanja in mišljenja je
drugačno, zaznamovano.«





delo s travmatiziranimi otroki
kognitivne težave pri otrocih
močno zaznamovani otroci na
področju zaznavanja, dojemanja,
obnašanja

AM34: »Veliko jih je nasilnih, veliko se tepejo in
kregajo med seboj. Srečujejo se z mnogo težavami,
izzivi, kako preživeti in se razvijati. Vsi ti negativni
vplivi življenja zunaj, po mojem mnenju, povzročajo
travme.«




delo z nasilnimi otroki
soočanje otrok s težkimi izzivi in
velikimi težavami
negativni vplivi življenja na
ulicah, na otroke

AM35: »Otroci so agresivni, hiperaktivni, niso sposobni
držati koncentracije, veliko jih ima čustvene težave.
Kadar jih skušamo vključiti v naše aktivnosti niso
sposobni sodelovanja. Imamo ogromno pretepov in
nasilja. Vsak dan je težak.«



AM36: »Skušamo jih učiti stvari, ki se nam zdijo
pomembne, ki jih potrebujejo. Aktivnost, ki jo
izvajamo, in jim je všeč ter želijo sodelovati, so tako
imenovane psihosocialne igre. To je edina stvar, pri
kateri želijo sodelovati in biti del skupine.«



AM37: »Večinoma gre za Romske otroke.«



delo z Romskimi otroki

AM38: »Živijo v majhnih naselbinah in veliko se selijo.
Navajeni so nestanovitnosti, večina se ne želi
izobraževati in hoditi v šolo.«




nestanovitno življenje otrok
delo z otroki brez želje po
izobraževanju

AM39: »Poročijo se zelo zgodaj, pri 13 ali 14 letih
starosti.«



zgodnje poročanje otrok

AM40: »Obožujejo glasbo in zelo radi se zabavajo. Ne
razmišljajo o svoji prihodnosti. Ne živijo za jutri ampak
uživajo danes.«



navdušenje otrok nad glasbo in
zabavo
ne razmišljanje o prihodnosti,
življenje za sedanjost

AM41: »Večinoma ne delajo, otroci prosjačijo po ulicah
in »delajo« ter služijo z recikliranjem – zbirajo plastiko,
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Družbeno – socialni ozadje
otrok s katerimi dela
organizacija, travme, ki jih
doživljajo

delo z otroki, ki niso vključeni v
izobraževanje
delo z otroki brez starševske
oskrbe
delo z neregistriranimi otroki
problematika neregistriranega
prebivalstva za identifikacijo in
koriščenje zdravstvenih storitev in
šolstva
delo z otroki brez uradne identitete

Značilnosti otrok, s
katerimi dela organizacija

delo z agresivnimi, hiperaktivnimi
otroki
nezmožnost koncentracije in
sodelovanja v skupinah
delo z otroki s čustvenimi
težavami
učenje življenjsko pomembnih
stvari
sodelovanje otrok pri
psihosocialnih igrah

prosjačenje otrok
preživljanje in služenje z

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Značilnosti otrok s katerimi
dela organizacija

ki jo nato prodajajo. Iščejo po smetiščih po celotnem
mestu. Služijo na ta dva načina – prosjačenje in
recikliranje. To je vse kar delajo.«

14. b

14. c

15. a

15. b

16.

zbiranjem in recikliranjem
plastenk

AM42: »V center prihajajo otroci med 4 in 18 let
starosti.«



delo z otroki starimi od 4 in 18 let

AM43: »Prav tako delamo z mladimi, ki so stari med 17
in 25 let. Včasih delamo tudi z odraslimi.«



delo z mladimi od 17 do 25 let
starosti
občasno delo z odraslimi



Starost otrok s katerimi
dela organizacija

AM44: »Vendar imamo obratovanje dnevnega centra
časovno ločeno. Od 8h zjutraj do 2h popoldan je odprto
za otroke, nato pa imamo od 2h popoldan in do 5h
odprto za mladostnike. To pomeni, da imamo dve ciljni
skupini.«





ločeno obratovanje dnevnega
centra za otroke in mlade
dopoldanski čas namenjen
otrokom
popoldanski čas namenjen mladim

AM45: »Povprečno se dnevno srečamo z nekje med 40
in 50 otroki.«



delo s 40 – 50 otroki dnevno

AM46: »Nato pa so še mladi katerih je nekje 15 do 20.«



delo s 15 – 20 mladimi dnevno

AM47: »Kakšen dan so skupine manjše, naslednji dan
večje. Nimamo pa vedno istih otrok – večina ja, vendar
se zgodi, da prihajajo k nam otroci iz drugih mest,
skupnosti, in pridejo le za en dan po najnujnejše in se ne
vrnejo.«



število otrok in mladih odvisno od
dneva
sprejemanje in delo z otroki iz
drugih mest

AM48: »Da, imamo svoje lastne prostore. Imamo
manjše pisarne za zaposlene, kjer opravljajo
administrativna dela.«



lastni prostori s pisarnami

AM49: »Imamo velik prostor, ki je ločen na manjše
dele, kjer izvajamo manjše aktivnosti, kot je poučevanje,
pomoč pri domačih nalogah...«



prostori za manjše aktivnosti kot je Prostori in kraji kjer deluje
poučevanje, učna pomoč
in dela organizacija

AM50: »Imamo tudi velik prostor za športne aktivnosti
in psihosocialne igre v skupinah. Celoten center ima
okoli 400 m2, vse namenjeno otrokom.«



večji prostor za športne aktivnosti
in psihosocialne igre

AM51: »Locirani smo v Tirani, vendar delujemo na
področju celotne Albanije. Pomoč nudimo tudi v drugih
mestih po državi – Durres, Korca ...«



delovanje po s celi državi

AM52: »Organizacija ima en krizni center, imeli smo
dva, vendar smo zaradi pomanjkanja financ morali
enega zapreti. Nismo mogli plačevati najemnine za
prostore.«




upravljanje kriznega centra
pomanjkanje financ in zaprtje
enega kriznega centra

AM53: »Kot sem že omenila imamo krizni center,
multidisciplinarni center, kamor vsak dan pridejo otroci,
najstniki, mame z dojenčki in malčki.«



upravljanje kriznega,
multidisciplinarnega centra,
namenjenega vsem

AM54: »Multidisciplinarni center je center, v katerem
nudimo različne usluge, storitve, ki so pomembne iz
različnih perspektiv. Nudimo psihološko pomoč,
svetovanje staršem, osnovne usluge (hrana, osnovno
higieno, obleke...), pravno pomoč, zdravstveno oskrbo,
pomoč pri registraciji...«



multidisciplinaren center za
nudenje psihološke pomoči,
svetovanje, osnovne usluge (hrana,
higiena ...), pravno pomoč,
zdravstveno oskrbo, pomoč pri
registraciji

AM55: »Večina aktivnosti, ki jih izvajamo z otroki, se
osredotočajo na psihosocialne igre in na programe
izobraževanja.«




psihosocialne igre
programi izobraževanja

AM56: »Imamo različne module in programe, kot na
primer Compas (otrokove pravice). Compasito je
napisala Evropska Unija. Namenjen je otrokovim
pravicam. V naši organizaciji prav to jemljemo kot
temelj za delo z otroki, na to se sklicujemo.«



delovanje v skladu Compasita –
osredotočanje na otrokove pravice

AM57: »Pedagoški pripomočki, ki so močno povezani z
izobraževanjem.«



pedagoški pripomočki, povezani z Pripomočki za delo z otroki
izobraževanjem

AM58: »Dva psihologa, en socialni delavec, štirje



vnaprej določene podrobnosti za
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Število otrok s katerimi
dela organizacija

Pogostost in način
delovanja organizacije

Igre, ki jih organizacija
uporablja
Pristopi, načini in metode
dela organizacije

animatorji in dva učitelja imajo program z vsemi
podrobnimi aktivnostmi za vsak dan.«

17.

18.

19.

20.

dnevne aktivnosti

Delo uslužbencev v
organizaciji

AM59: »Pripomočki so tako odvisni od starosti otrok,
njihovih potreb in od razumevanja.«



različni pripomočki glede na
potrebe in otroke

AM60:
»Eden
najpomembnejših
pedagoških
pripomočkov, ki jih imamo, je mobilna šola. To tudi
največ uporabljamo. Je velika prenosna škatla, ki ima
različne table, z različnimi temami. Imamo 356 različnih
tabel. Večinoma mobilno šolo uporabljamo zunaj, v
skupnostih, seveda pa tudi v centru. Otroci se tako na
interaktiven način učijo črk, številk, biologijo človeka, o
zdravju... Učijo se s pomočjo igre.«





uporaba mobilne šole
356 različnih tabel na mobilni šoli
uporaba mobilne šole na prostem Pripomočki za delo z otroki
in v centru
interaktivno učenje s pomočjo igre
učenje črk, številk, biologije,
zdravja...

AM61: »Prav tako uporabljamo gledališče, igro vlog,
psihodramo, skupinske igre, fizične aktivnosti, kot je
ples, aerobika...«



uporaba gledališča, igre vlog,
psihodrame, skupinskih iger,
fizičnih aktivnosti

AM62: »Psihosocialne igre, športne igre, rekreativne
igre.«



uporaba psihosocialnih iger,
rekreativnih in športnih iger

AM63: »Otroci, ki prihajajo v naš center, prihajajo iz
zelo ranljivih okolij, zato potrebujejo zabavo,
potrebujejo občutek toplega in ljubečega okolja, želijo
biti vključeni v aktivnosti in želijo se igrati.«




poudarek na zabavi
potreba otrok po toplem in
ljubečem okolju
želja otrok po vključenosti in igri

AM64: »Ponavadi v center pridejo otroci zelo lačni in
umazani, kar pomeni, da potrebujejo takojšno oskrbo z
obrokom, tuš. Nato želijo biti del aktivnosti, ki jih
izvajamo.«



AM65: » Pogosto se zgodi, da otroci prihajajo s svojimi
mlajšimi sorojenci od katerih se ne morejo in ne želijo
ločiti. To pomeni, da se ne morejo igrati sami, s svojimi
vrstniki, vendar morajo skrbeti za svoje mlajše brate in
sestre.«



AM66: »Njihovo vedenje je pri večini zelo agresivno in
ne marajo pravil – ne želijo slediti pravilom, ki jih igra
ima in težave rešujejo z nasiljem in pretepi.«




agresivno vedenje otrok
nespoštovanje in ne sledenje
pravilom

AM67: »Kadar končno osvojijo pravila in navade, ki jih
naučimo, ali jih spoznajo pri nas, jih do naslednjega dne
ali do naslednjič ko pridejo, že pozabijo, saj doma tudi
starši nimajo naučenih osnovnih vrednot.«



delo z otroki iz družin brez
osnovnih vrednot
ne spoštovanje pravil in naučenih
navad

AM68: »Dan začnem ob 8h zjutraj. Ob pol devetih
pride kombi, ki gre skupaj s socialnim delavcem po
terenu, skupnostih in hišah ter pobere otroke. Najprej,
ko pridejo v center, si morajo umiti roke, nato imajo
zajtrk. Tudi med obroki je ves čas navzoča skupina
zaposlenih.«



AM69: »Nato imajo od 10h in do 12.30 organiziran
program, ki temelji na psihosocialnih igrah in športnih
aktivnostih.«




organiziran program za otroke
psihosocialni igre in športne
aktivnosti

AM70: »Nekateri otroci morajo popoldan v šolo.
Imamo šole, ki imajo učne ure tudi popoldan.«



odhod nekaterih otrok v
popoldansko šolo

AM71: »Otroci k nam ne pridejo le zaradi igre in
zabave, temveč jim naši učitelji nudijo pomoč pri
domačih nalogah.«




nudenje igre in zabave
nudenje pomoč pri domačih
nalogah

AM72: »Nato imajo od 12.30 do 13.00 kosilo, otroci
odidejo in pridružijo se nam mladostniki, ki imajo tudi
kosilo, popoldan pa imajo različne aktivnosti.«



nudenje kosilo za otroke in
mladostnike
popoldanske aktivnosti za
mladostnike

AM73: »Moja naloga psihologinje je pomembna
posebej zjutraj. Delam z otroki, v manjših skupinah ali
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zagotavljanje osnove oskrbe za
otroke
otroške želje po aktivnostih

Igre, ki jih uporablja
organizacija

Značilnosti otrok s katerimi
dela organizacija
Pristopi, načini in metode
dela organizacije

skrb starejših otrok za svoje mlajše
sorojence
nezmožnost sodelovanja starejših
otrok pri aktivnostih
Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

pobiranje otrok s službenim
vozilom
začetek dneva s higieno in
zajtrkom
neprestan nadzor nad otroki

pomembnost jutranjega dela
psihologinje

Delovni dan z otroki

pa imam individualna svetovanja, katera vodim s
pomočjo igre (terapija s pomočjo umetnosti,
psihosocialne igre, s pomočjo katerih se učijo
specifičnih stvari).«




AM74: »Popoldan
mladostniki.«

z



popoldanske aktivnosti za
mladostnike

AM75: »Mislim, da je najbolj primeren pristop
osredotočanje na njihovo vedênje s pomočjo igre in
hkrati osredotočenost na njihove občutke in čutenja.«



pomembnost osredotočanja na
vedênje otrok skozi igro
pomembnost osredotočanja na
otrkove občutke in čutenje

AM76: »Razvojne igre vključujejo in upoštevajo
čustva, ter spopadanje s travmami.«



razvojne igre, ki vključujejo čustva
in spopadanje s travmami

AM77: »Mislim, da otrokom, s katerimi delamo v veliki
meri pomaga to, da lahko prihajajo k nam, saj tako
pozabijo na slabe stvari, s katerimi se soočajo. Tu se
učijo novih spretnosti in se soočajo s svojimi čustvi.«



pomembnost prisotnosti
mladinskih delavcev za
spopadanje s travmami
učenje novih spretnosti in
spopadanje s čustvi

AM78: »Igra jim omogoča, da dosegajo svoja
pričakovanja do sebe.«



igra kot pripomoček za doseganje
svojih pričakovanj do sebe

AM79: »Igre, kjer vključujemo čustva, na primer, da z
barvami opišejo svoja čustva. Obstaja veliko iger, s
pomočjo katerih smo skušali razumeti njihova čustva,
ogromno je tudi psihosocialnih iger, ki omogočajo, da
razumemo njihove travme, ki jih doživljajo kot otroci na
ulicah.«



Najbolj primerni in
pomembnost igre z vključevanjem
učinkoviti načini igre za
in opisovanjem čustev
delo otroki s travmatičnimi
uporaba psihosocialnih iger za
izkušnjami
razumevanje travm

AM80: »Da. Otroci svoje izkušnje in znanja mnogokrat
izražajo in pokažejo s pomočjo igre. Ta postane zelo
pomemben element, da sami lažje razumejo in
sprejmejo sebe in tudi druge. Ta pristop je zelo pogost
za majhne otroke.«



23. 24. AM81: »Lahko bi naredila primerjavo: tako kot motor
potrebuje olje za tekoče delovanje, otroci potrebujejo
igro. Igra jim daje energijo in jo hkrati tudi potrebuje.«




nujnost igre v otroškem življenju
igra za dajanje in prejemanje
energije otroku

AM82: »Z njeno pomočjo razmišljajo, vpliva na
njihovo obnašanje, njihove odnose z drugimi,
sodelovanje z drugimi, samozavest... Torej, če otroci
združijo vse te komponente in se prosto igra lahko
preseže svoje travme.«




vpliv igre na razmišljanje otrok
vpliv igre na obnašanje,
sodelovanje, samozavest otrok
združevanje različnih elementov
igre za premagovanje travm

AM83: »Če igra ni strukturirana, organizirana in vodena
kot bi morala biti. Še posebno pri majhnih otrocih.
Otroci se lahko počutijo slabo ali pa se celo
poškodujejo.«



AM84: »Recimo pri Romskih otrocih, če organiziramo
tekmovalne igre, v katere so vključeni otroci različnih
etničnih manjšin. Takrat igra lahko spodbudi
diskriminacijo. Seveda je odvisno, kako se igro
organizira, kako pazljiv, pozoren si, in kako so določeni
cilji.«



AM85: »Mnogokrat so jezni, razdraženi in ne želijo več
hoditi k nam v center.«



21.

22.

25.

26.

je

namenjen

aktivnostim

AM86: » Včasih pa se zgodi, da so le v centru lahko to
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delo v manjših skupinah
individualna svetovanja s pomočjo
igre
terapije s pomočjo umetnosti

igra kot pomoč za izražanje
otrokovih izkušenj in znanj
igra kot pomembni element za
razumevanje sebe in drugih
pomembnost igre kot terapije pri
majhnih otrocih

negativnost ne strukturirane in ne
pravilno vodene igre
možnost poškodb in
nezadovoljstva otrok pri nepravilni
izvedbi igre
spodbujanje diskriminacije s
tekmovalnimi igrami z otroki iz
različnih etničnih manjšin
pomembnost ciljev, organiziranje
in vodenja igre



jeza, razdraženost otrok zaradi
dela organizacije
pomanjkanje želje otrok po vrnitvi



možnost izražanje sebe znotraj

Najbolj primerni in
učinkoviti načini igre za
delo otroki s travmatičnimi
izkušnjami

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnimi izkušnjami

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

Kdaj igra ne pomaga

27. a

kar so in se izražajo kakor želijo.«

organizacije

AM87: »Včasih se zgodi, da ne želijo sodelovati v
aktivnosti, ki jo organiziramo, a čutijo dolžnost, da so
del programa. Tako včasih vztrajamo pri tem, da se nam
pridružijo, saj na ta način premagajo celotno situacijo ali
sebe.«



27. b

AM88: »Včasih pridejo in se pritožujejo, včasih so do
nas agresivni, ali pa pridejo in želijo veliko pozornosti.
Zelo je odvisno od dneva in otrok.«



27. c

AM89: »Mislim, da čutijo našo ljubezen in spodbudno,
ter topel pristop do njih.«



nudenje ljubezni, spodbude in
topline mladinskih delavcev in
čutenje le tega s strani otrok

AM90: »Večinoma radi prihajajo v center, in
sodelujejo, saj so tudi naši programi sestavljeni tako, da
so otrokom všeč in da sledimo njihovim interesom.«



27. e

želja otrok po sodelovanju in
udeležbi na aktivnostih
organizacije






pomanjkanje želje otrok po
sodelovanju pri aktivnostih
občutek dolžnosti otrok do
organizacije
vztrajanje zaposlenih pri udeležbi
otrok
pritoževanje in agresivnost otrok
do mladinskih delavcev
želja otrok po pozornosti

Odzivi otrok na delo
organizacije

Pozitivni učinki dela organizacije na otroke:
Primer: Primerov imam kar nekaj. Imeli smo primer, kjer je otroka fizično zlorabljal oče.
Otrok je vsakodnevno prihajal k nam v center, saj so sem hodili tudi njegovi prijatelji. Po
evalvaciji, ocenjevalnem postopku in po pogovoru s psihologom in skupaj z napotitvijo
psihoterapevta, smo uredili podrobno posredovanje. Tako smo otroka vključevali v
vsakodnevne aktivnosti, igre, ki so vključevale raziskovanje in izkazovanje čustev,
vsakodnevne igre, ki so spodbujale samozavest in samopodobo. Otrok je iz dneva v dan
postajal bolj samozavesten, manj boječ in manj izoliran od prijateljev. Že tri leta prihaja v naš
center, sedaj je star 14 let. Hkrati je naš psiholog pomagal tudi očetu in mu obrazložil zakone,
ki ščitijo otroke.

144

6.4

Priloga 4

Intervju s Christa-Berto Kimmich, strokovno delavko iz Nemčije, iz organizacije e.p.a. european play work association (CBK1 – CBK71)
KODIRNE ENOTE
1.

KODE

CBK1: »Imela sem privilegij, priložnost in zaključila
dva univerzitetna študija. Integriran (združen) študij
družboslovnih ved (Integrated Social Science Studies),
vključno z psihologijo, sociologijo, kriminologijo,
pedagogiko (6 let), ter Mednarodno politiko in socialno
– ekonomsko zgodovino (5 let).«






KATEGORIJE
zaključena dva univerzitetna
študija
diploma iz integriranih študijev
družboslovnih ved (psihologija,
sociologija, kriminologija,
pedagogika)
diploma iz mednarodnih politik in
socialno – ekonomske zgodovine

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

Starost intervjuvanca

2.

CBK2: »64 let.«



64 let

3.

CBK3: »Z otroki, mladostniki ter mladinskimi delavci
se igram in delam že 44 let.«



44 let delovnih izkušenj z otroki in
mladimi

Delovna izkušnje
intervjuvanca

4.

CBK4: »Da, seveda. Učili so me otroci, mladi, mame,
ženske, sodelavci skozi mnogo mednarodnih srečanj in
seminarjev. Prejela sem tudi “Herzensbildung”,
izobraževanje svojega srca.«



sodelovanje na mednarodnih
srečanjih in seminarjih ter učenje
od mladih, otrok, žensk,
sodelavcev
pridobljeno osebno izobraževanje
srca

Dodatna izobraževanja in
usposabljanja



5.

6.

7.

8.

9.

CBK5: »Veliko let sem delala kot prostovoljka na
doživljajskem igrišču, v mladinskih centrih in centrih
skupnosti.«



CBK6: »Prav tako sem delala kot prostovoljka za
organizacijo e.p.a., več kot 40 let, 25 let pa sem bila pri
organizaciji zaposlena - nekaj časa polno, večinoma pa
za delni delovni čas.«



CBK7: »e.p.a. - European play work association.«



naziv organizacije: e.p.a.
(European play work association)

CBK8: »e.p.a. je mednarodna organizacija, ki sodeluje
s partnerskimi organizacijami iz 47 različnih držav
sveta, na treh različnih kontinentih.«



delovanje mednarodne
organizacije v 47 držav po celem
svetu

CBK9: »Je registrirana kot dobrodelna organizacija in
kot ENGYO (European Non Governmental Youth
Organisation) – Evropska nevladna mladinska
organizacija, s sedežem v Hamburgu v Nemčiji.«



CBK10: »40 let, od leta 1976 dalje.«



delovanje organizacije od leta
1976 (40let)

CBK11: »e.p.a. dela noč in dan. Izvajamo mladinske
izmenjave, seminarje, usposabljanja.«



24 urni delavnik med mladinskimi
izmenjavami, seminarji,
usposabljanji

CBK12: »V Hamburgu, kjer imamo pisarno, je prisotna
skupina zaposlenih. Odprto imamo med 9.00 in 19.00,
pet ali šest dni na teden, ponavadi od ponedeljka do
sobote.«



delo v pisarni šest dni na teden, cel
dan

CBK13: »Trije so zaposleni za poln delovni čas, ostali
polovično ali manj. Nekateri so zaposleni le za nekaj ur
tedensko (prevajanja, vzdrževanje čistoče, urejanje
papirjev...).«



trije delavci zaposleni za poln
delovni čas
nekaj zaposlenih delavcev za
polovični delovni čas
nekaj zaposlenih za nekaj ur
tedensko








10.
CBK14: »Večinoma se prijavljamo na razpise na
Evropske institucije, nekaj financ dobimo s strani
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več letno prostovoljno delo na
doživljajskem igrišču, v
mladinskih in skupnostnih centrih
40 letno prostovoljno delo za
organizacijo e.p.a.
25 letna zaposlitev za delni
delovni čas pri organizaciji e.p.a.

dobrodelna, evropska nevladna
mladinska organizacija
sedež v Hamburgu

financiranje preko prijavljanja na
razpise na Evropske institucije

Delovne izkušnje in
predhodne zaposlitve na
tem področju

Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

Podrobnosti o organizaciji
in socialno – politična
problematika države

Časovno delovanje
organizacije

Pogostost in način
delovanja organizacije

Število zaposlenih v
organizaciji in način
zaposlitve

Hamburške mestne vlade, nekaj jih pridobimo iz
ustanov, nekaj prispevkov dobimo s strani udeležencev,
ki prispevajo minimalne zneske za udeležbo na
seminarjih, izmenjavah. Financirani smo tudi iz
različnih donacij.«




financiranje s strani mestne vlade
financiranje iz donacij in
prostovoljnih prispevkov
udeležencev

CBK15: »Večina imajo zaključeno univerzitetno raven,
predvsem socialni pedagogi.«



zaposleni univerzitetni diplomirani
socialni pedagogi

CBK16: »Organizacija je bila ustanovljena za
omogočanje in izvajanje izmenjav, seminarjev, s
pomočjo katerih mladinski delavci pridobijo ogromno
izkušenj in znanj.«



ustanovitev organizacije za
izvajanje izmenjav, seminarjev
omogočanje pridobivanja izkušenj
mladinskih delavcev s pomočjo
izmenjav

CBK17: »Na samem začetku je bila namenjena
mladinskim delavcem, ki so delovali na doživljajskih
igriščih, saj so bili le ti eksperiment, nekaj novega, bili
so nepoznani in za njih niso imeli finančnih podpor.«



CBK18: » Nato smo bili povabljeni, da izvedemo prvi
večji, nepreizkušen projekt - mednarodno mladinsko
izmenjavo. Takrat je e.p.a. ugotovila, da je to enkratna
in odlična priložnost za spoznavanje potreb mladih, ki
so socialno zanemarjenih in prikrajšanih.«



CBK19: »Mladinske izmenjave mladim omogočajo, da
sami pridejo do spoznanja o negativnostih rasizma in
diskriminacije, saj je lastna izkušnja veliko boljša, kot
klasično učenje o tem.«



omogočanje mladim samo –
spoznanja o negativnosti rasizma
in diskriminacije s pomočjo
mladinskih izmenjav

CBK20: »Ponujajo jim možnost sprememb, na ta način
pridobivajo izkušnje, kako je biti tujec v drugi državi.
Pomaga jim razumeti kaj resnično pomeni stavek: 'Vsi
drugačni, vsi enakopravni.'«




omogočanje sprememb pri mladih
omogočanje pridobivanja izkušenj
o drugačnosti in enakopravnosti s
pomočjo mladinskih izmenjav

CBK21: »Delamo in se igramo z vsemi otroki.«



delo in igranje z vsemi otroki

CBK22: »Prednost dajemo otrokom in mladim, ki
prihajajo iz prikrajšanih predelov, migrantom in
pribežnikom, in otrokom, ki prihajajo iz socialno
izključenih skupnosti.«



delo s prikrajšanimi otroki in
mladimi
delo z otroki migranti, pribežniki,
socialno izključenimi otroki

13. b

CBK23: »Veliko naših otrok je doživelo socialno
izključenost, psihično, spolno zlorabo, nasilje (še
posebej tako imenovani »otroci ulice«, ki živijo na
ulicah Recife, Tirane, Buenos Airesa, Madeire),
nekateri so doživeli vojno in druge konflikte – sever
Irske, Kolumbija, Afganistan, Somalija, Sirija...«




13. c

CBK24: »Predvsem zanemarjanje, zlorabe, nekateri
izkoriščanja, nedostopnost izobraževanja...«



11.

12.

13. a










14. a

CBK25: »Skupaj s partnerji, iz različnih držav, smo
veseli, da lahko mladim, ki nimajo dostopa in si ne
morejo privoščiti, omogočimo pogoje, da izkusijo in
uživajo v mednarodnem sporazumevanju in v
mednarodnem prijateljstvu.«




CBK26: »Otroci, s katerim delamo in se igramo, so
pogosto označeni kot težavni, poredni, z odklonskimi
vedenji. Prihajajo iz socialno izključenih in nezaželenih
skupin (Romi, priseljenci).«



CBK27: »Vendar se ne osredotočamo na njihove
negativnosti, domnevne pomanjkljivosti ampak na
potenciale, ki jih skrivajo.«
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Način financiranja
organizacije

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

ustanovitev organizacije za
mladinske delavce na doživljajskih
igriščih
začetki doživljajskih igrišč brez
finančne podpore
povabilo za izvedbo
nepreizkušenega projekta
mednarodne mladinske izmenjave
mladinske izmenjave kot odlična
priložnost za socialno zanemarjene
in prikrajšane mlade

Ustanovitev organizacije in
njeni začetki

Družbeno – socialni ozadje
otrok s katerimi dela
delo s socialno izključenimi otroki
organizacija, travme, ki jih
delo z otroki žrtvami psihičnih,
doživljajo
spolnih zlorab, nasilja, otroki,
prepuščenimi razmeram ulice, vojn
in drugih konfliktov

delo z otroki žrtvami
zanemarjanja, izkoriščanja
delo z otroki brez dostopnosti
izobraževanja
delo z revnejšimi otroki
omogočanje izkušenj, prijateljstev
in sporazumevanja pridobljenih na
mednarodnih mladinskih
Značilnosti otrok s katerimi
izmenjavah
dela organizacija
delo z otroki z odklonskimi
vedenji, ki prihajajo iz socialno
izključenih, nezaželenih skupin
osredotočanje na potenciale otrok
pozabljanje na negativnosti otrok

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

14. b

14. c

14. d

15. a

15. b

CBK28: »Na mednarodnih mladinskih izmenjavah
sodelujejo mladi med 13-30 letom starosti.«



mladinske izmenjave za
mladostnike stare od 13 do 30 let

CBK29: »Na igralnih dnevih, igralnih akcijah ponavadi
sodelujejo otroci med 3-13 let starosti.«



igralnih dnevi za otroke stare od 3
do 13 let

CBK30: »Večinoma naši partnerji delajo v skupnostih
in z otroki, ki jih potrebujejo, ne glede na starost.«



delo z otroki/mladostniki vseh
starosti

CBK31: »Na mednarodnih mladinskih izmenjavah, ki
poteka dva ali tri tedne, imamo vključno 60 mladih
naenkrat.«



med mednarodnimi izmenjavami
delo s 60 otroki

CBK32: »Skozi celotno leto, pa zagotovo delamo in se
igramo z več kot 500 otroki.«



stiki z več kot 500 otroki letno

CBK33: »Nekateri delovni pogoji so tako slabi, dobri,
negotovi, grozljivi, kot življenjske razmere otrok s
katerimi delamo in se igramo.«



včasih delovanje pod enakimi
pogoji kot življenjske razmere
otrok s katerimi dela organizacija

CBK34: »Drugi pogoji so neverjetni, saj so odraz
predanosti in zavzetosti prostovoljcev, odraz ljubezni
in skrbnosti naših partnerjev.«



enkratni, ljubeznivi, neverjetni
pogoji za delovanje

CBK35: » Ne osredotočamo se na probleme, bedo in
nesreče, s katerimi se soočamo med našim delom, sami
se odločamo kako bomo delali in se igrali.«




osredotočanje na pozitivne strani
delovanja
ignoriranje problemov, bede in
nesreč s katerimi se soočajo med
svojim delom

CBK36: »Ja, e.p.a. ima svoje lastne prostore –
mavrični biro v Hamburgu – bivša trgovina, ki je
enostavno dostopna.«



enostavno dostopna lastna pisarna

CBK37: »Skozi mladinske izmenjave imamo
priložnosti delati pod različnimi in zelo pestrim
razmeram – improvizirani prostori, kjer se lahko
družimo vsi in imajo streho nad glavo.«




mladinske izmenjave
različni in pestri pogoji za delo

CBK38: »Na začetku smo uporabljali osnovne
koncepte, ki smo ji črpali iz majhne brošure, ki jo je
izdala organizacija Play work Associations v Angliji. Z
leti smo dodajali veliko drugih pogledov in pristopov.«



uporabljanje osnovnih pristopov in
metod dela iz priročnika, ki ga je
izdala Play work Association v
Pristopi, načini in metode
Angliji
dela organizacije
postopno dodajanje drugih
pristopov in pogledov



16.

CBK39: »Leta 1972, ko smo začeli delati na
doživljajskih igriščih, smo imeli le nekaj smernic in
primerov, ki so nam dajali orientacijo in nas vodili.«



CBK40: »Tako je naša skupina mladinskih igralnih
delavcev izumila svoj pristop, jaz pa sem združila dele,
koščke v mozaik in napisala lasten koncept – naslanjala
sem se na različne teoretične pristope (Huizinga,
Fröbel, Vygotsky, Erikson, Bareson, Dummond
Abernethy, Duhm). To je bila moja diplomska naloga.«



CBK41: »Glavni ključ koncepta je: delo z igro
(»playwork«) in temelji na tem, da naloga mladinskih
delavcev ni, da otroke učijo in trenirajo. Glavni cilje je,
da mladinski delavci ustvarjajo pogoje, in skrbijo za
spodbudno okolje, da se otroci lahko igrajo (delajo in se
spreminjajo) na svoj način.«



CBK42: »Zelo malo: vrvi, žoge, krede in barve za
poslikavo obrazov, mavrično padalo.«
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začetki z delom na doživljajskih
igriščih
začetno delo le z nekaj smernicami
in primeri
ustvarjen lastni koncept dela,
skupaj s pomočjo mladinskih
igralnih delavcev
upoštevanje različnih, že znanih
pristopov in izdelava lastnega
koncepta v okviru diplomske
naloge
glavna metoda dela je delo z igro
(»playwork«)
glavna naloga mladinskih
delavcev: ustvarjanje pogojev za
igro in skrb za spodbudno okolje
za razvoj otroka
uporabljeni pripomočki za delo z
otroki: vrvi, žoge, krede, barve za
poslikavo obrazov, padalo

Starost otrok s katerimi
dela organizacija

Število otrok s katerimi
dela organizacija

Pogoji za delovanje
organizacije

Prostori in kraji kjer deluje
in dela organizacija

CBK43: »Naš največji pripomoček so naši nasmehi,
odprte roke, dlani, naša prisotnost, spodbudne
besede ...«



uporabljene nematerialne stvari za Pripomočki za delo z otroki
delo z otroki: nasmehi, odprte
roke, dlani, prisotnost, spodbudne
besede

CBK44: »Ne osredotočamo se na to, da bi nekaj
dosegli, nimamo točno določenega cilja, najbolj
pomemben je čas, ki ga posvečamo, naša skrbnost,
pozornost, ljubezen do otrok in mladih, spodbujanje
njihovih odnosov.«




delo brez vnaprej določenega cilja
poudarek na kvalitetnem
preživljanju časa z otroki
nudenje nematerialnih dobrin:
skrbnost, pozornost, ljubezen,
spodbuda

CBK45: »Skušamo jim pokazati, da so odrasli lahko
tudi dobri, in ne le takšni, ki zlorabljajo in z njimi slabo
ravnajo.«



spreminjanje negativnega pogleda
otrok na odrasle

CBK46: »Največkrat igre v krogu in igre, ki niso
zasnovane na tekmovanju, ampak na igrivosti. Igre, ki
spodbujajo sodelovanje in nasmehe.«





igre v krogu
ne tekmovalne igre
igre sodelovanja

CBK47: »Enaki izzivi, s katerimi se soočajo naši
otroci, ki se želijo igrati: igrišča, ki delujejo kot
smetišča, polna stekla, smeti in odpadkov; zaprta vrata,
ograje, zidovi, stroga pravila in pravila, ki jih
omejujejo, neprijazni učitelji in skrbniki, nevarnosti
prometa ...«



problematika neurejenih,
onesnaženih igrišč
nedostopnost igrišč
stroga pravila, ki omejujejo otroke
neprijazni učitelji in skrbniki
nevarnosti prometa

CBK48: »Delo v naši mavrični pisarni je pisanje
razpisov, poročil, elektronskih sporočil, pogovori in
pisanje v petih, šestih različnih jezikih, sodelovanje in
dogovarjanje s partnerji in različnih držav, sestanki,
pogovori, razmišljanje.«



17.

18.

19.












20.

CBK49: »Med mladinskimi izmenjavami je drugače.
Dan začnemo z zajtrkom skupaj z najzgodnejšimi
mladimi. Nato se dobim z vsemi udeleženci v velikem
krogu, se pozdravimo in obrazložim načrt za tisti dan.
To poteka na igriv način, skupaj z energičnimi igrami.«




CBK50: »Nato sledijo delavnice med katerimi
prevajam v različne jezike, skrbim za hrano, ki jo je
potrebno zagotoviti vsem, seveda ne smem pozabiti na
različne diete, prvo pomoč.«



CBK51: »Potem je potrebno organizirati vse potrebno
za nadaljnje aktivnosti, izlete, skrbeti da nihče ni lačen,
skrbeti za ozračje, da je čim bolj prijazno in spodbudno,
ves čas sem pripravljena pomagati in odgovarjati na
vprašanje in reševati težave, sestavljati nove delavnice,
skrbeti za pripomočke, sobe ...«














pisanje razpisov, poročil,
elektronskih sporočil
pogovori in pisanje v različnih
jezikih
sodelovanje in dogovarjanje s
partnerji
sestanki, razmišljanja

organizacija različnih aktivnosti,
izletov
skrb za pozitivno, prijazno in
spodbudno klimo
nudenje individualne pomoči
udeležencem
reševanje težav med izmenjavami
sestavljanje delavnic, skrb za
pripomočke
zaključek dneva z evalvacijo
načrtovanje novega dne

CBK53: »Igra v majhnih skupinah ali pa le en otrok in
mladinski delavec.«




igra v manjših skupinah za delo z
otroki s travmatičnimi izkušnjami
individualno delo

spodbujajo



ne tekmovalne igre

CBK55: »Igre vlog, skrb za nežno, prijetno ozračje, biti
zelo pozoren in nežen, občutljiv.«




igre vlog
ustvarjanje nežnega, prijetnega,
skrbnega ozračja

ne

igre,

ki
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Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

Delo uslužbencev v
organizaciji

izvajanje različnih delavnic med
mladinskimi izmenjavami
prevajanje v različne jezike
skrb za prehrano in prvo pomoč




CBK54: »Zagotovo
tekmovalnost.«

Igre, ki jih organizacija
uporablja

zgodnji zajtrk
srečanje in pozdrav udeležencev v
krogu
predstavitev aktivnosti za cel dan
delo v krogu na igriv, energičen
način

CBK52: »In nato na koncu vsakega dne imamo
evalvacijo skupaj s celotno skupino, mladinskimi
delavci in načrtujemo nov dan.«

21.

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Delovni dan z otroki

Najbolj primerni in
učinkoviti načini igre za
delo otroki s travmatičnimi
izkušnjami

22.

23.

24.



posvečanje pozornosti, občutek
nežnosti in občutljivosti

CBK56: »O seveda! Igra je izkušnja, ki zdravi otroke,
ki so doživeli zlorabe in konflikte, vojne.«




dojemanje igre kot načina terapije
igra kot zdravilna izkušnja
otrokom s travmatičnimi
izkušnjami

CBK57: »Igra je proces, v kateri otrok igra aktivno
vlogo.«



aktivna vloga otroka pri igri

CBK58: »Prav tako je igra del socialne strukture neke
skupnosti ali družine.«



igra kot del socialne strukture neke
skupnosti, družine

CBK59: »Igra lahko olajša dinamične spremembe, ki
se zgodijo otroku v njegovem svetu. »Igra otrokom, ki
so doživeli zlorabe in vojne, vrne njihovo izgubljeno
otroštvo.« (Tina Hyder).«



pomembnost igre za lajšanje težkih
sprememb v otrokovem svetu
vrnitev otroštva otrokom, s
pomočjo igre

CBK60: »Igra ima sposobnost zdravljenja, saj lahko
otroke poveže z njihovim otroštvom, njihovim željami,
njihovim sanjam, željam in hrepenenju po pripadnosti.«



CBK61: »Igra je način dialoga, pogovora v otroškem
svetu.«



igra kot način dialoga, pogovora v
otroškem svetu

CBK62: » Lahko je zelo kratka, ali pa se nikoli ne
konča, lahko je energična ali nežna in počasna, lahko jo
le opazujejo ali so aktivni. V igri so vedno pripravljeni
poslušati.«




možnost lastne izbire o poteku igre
igra kot način poslušanja

CBK63: »Dovoli in pomaga otroku, da se nečesa
spominja, da se lahko zanima o nečem.«



igra kot način spodbujanja
zanimanja o nečem
igra kot pripomoček za zbujanje
spominov







25.

CBK64: »V igri mu je dovoljeno, da ga je strah,
dovoljeno mu je jokati ali biti jezen.«



igra kot način svobodnega
izražanja čustev, kot so strah,
žalost, jeza

CBK65: »V igri je obdan z občutkom varnosti in
ljubezni.«



igra kot pripomoček za nudenje
varnosti in ljubezni

CBK66: »Kadar je obvezna, prisilna, če je tekmovalna
in ustvarja poražence, če ima nedorečena, neskladna
pravila, če omogoča norčevanje, potem ima lahko
negativne učinke.«



negativnost prisilne in obvezne
igre
negativnost tekmovalne igre s
poraženci
negativnost igre brez dorečenih,
neskladnih pravil
negativnost igre, ki omogoča
norčevanje





26.

igra za zdravljenje otrok s
travmatičnim izkušnjam
igra kot način povezovanja otroka
z otroštvom, željami, sanjami,
hrepenenju po pripadnosti

CBK67: »Nimam nikakršnega primera, vendar si lahko
predstavljam, da če otrok trpi za žejo, lakoto, je resno
poškodovan, bolan, igra zagotovo ne more biti prva in
najnujnejša pomoč.«



CBK68: »Tudi kadar je igra narobe razumljena in je za
nekoga tekmovalna, ali pa le zabava, ali pa je
prisiljena ... Vendar to potem ni igra.«



nepravilno zastavljene, razumljene
in prisilne igre brez pozitivnega
pomena za otroke

CBK69: »Veliko nasmehov in lepih, srečnih spominov.
Zelo radi se vračajo in radi imajo naše delo.«



otroški nasmehi ob delu
organizacije
srečni spomini otrok
otroci se radi vračajo v dejavnosti
organizacije

pomembnost zagotovljenih
osnovnih življenjskih potreb pred
možnostjo za igro

CBK70: »Ponavadi sodelujejo in jih spodbudijo
prijatelji, ali pa njihovi mladinski delavci.«



spodbuda za udeležbo s strani
prijateljev, mladinskih delavcev

CBK71: »Naša naloga je, da skrbimo za spodbudno



naloga mladinskih delavcev je skrb
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Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

Kdaj igra ne pomaga




27.

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

Odzivi otrok na delo
organizacije

Delo uslužbencev v

klimo.«

za spodbudno klimo

organizaciji

Pozitivni učinki dela organizacije na otroke – primera:
1. primer: Spomnim se fanta iz Madeire, ki je kar nekaj časa prodajal svoje telo, torej
doživljal spolne zlorabe. Z denarjem, ki ga je »zaslužil« je pomagal svoji družini. Na eni
izmed naših izmenjav, se je spremenil. Predvidevam, da je bilo zaradi kombinacije različnih
stvari tudi zaradi skrbeče in ljubeče klime, ki smo jo ustvarili. Uporabljali smo igrive metode
dela, skupina iz Sicilije je izvedla delavnico in skupaj smo se na igriv način naučili objemati.
Vse to je pripeljalo do tega, da je fant spregovoril o svojih izkušnjah. Tako je postal zelo
pomembna priča v mednarodnem krogu, proti tako imenovanim »pedofilom«.
2. Primer: Prav tako se spomnil punce B. iz Belfasta, ki je na koncu izmenjave na
evalvacijski list napisala: »Celo svoje življenje sem živela v svetu polnem nasilja. Šele na
mladinskih izmenjavah sem prišla do spoznanja in ugotovila, da obstaja tudi svet brez nasilja
in izključenosti. Ugotovila sem, da je to svet, v katere želim živeti.«

150

6.5

Priloga 5

Intervju z Janezom Arhom, strokovnim delavcem iz Slovenije, iz organizacije Društvo
Center za pomoč mladim (JA1-JA159)
KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

1.

JA1: » Diplomiran socialni delavec.«



diploma iz socialnega dela na
Fakulteti za socialno delo

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

2.

JA2: »44 let.«



44 let

Starost intervjuvanca

3.

JA3: »15 let.«



15 let delovnih izkušenj na
področju socialnega dela

JA4: » Ja, kar nekaj. Imam okoli deset mednarodnih
usposabljanj, izobraževanj. Večino je organizirala
organizacija e.p.a.«



10 mednarodnih usposabljanj,
izobraževanj
sodelovanje z organizacijo e.p.a.
(european playwork association)

JA5: »Imeli smo usposabljanja na temo playwork (delo
z igro) oziroma doživljajsko igrišče. Večinoma na temo
uporabe igre za socialno vključevanje, ali kako z igro
premostiti raznorazne razlike, kot so jezikovne, etnične,
nacionalne, verske, razlike v socialnih statusih,
materialnih statusih med otroki.«




JA6: »Kako igro uporabiti za delo z otroki, ki so na
nek način travmatizirani, oziroma sam raje rečem
otroci, ki so v ranljivih situacijah, kot so begunci,
Romi. Imeli smo tudi, kako uporabiti igro za promocijo
miru.«



5.

JA7: »Nimam nikakršnih na tem področju.«



brez predhodnih zaposlitev na tem
področju

Delovne izkušnje in predhodne
zaposlitve na tem področju

6.

JA8: »Društvo Center za pomoč mladim.«



naziv organizacije: Društvo Center
za pomoč mladim

Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

JA9: »Mislim, da je glavna problematika pri nas, da
imamo ogromno socialno ranljivih otrok. Predvsem na
področju finančnega stanja, materialnega stanja, se
pravi da prihajajo iz revnih okolij.«



problematike države: socialno
ranljivi otroci, finančne težave,
slabo materialno stanje in revno
okolje

JA10: »Prav tako je velik problem integracija romskih
otrok in tudi otrok, pri katerih starši prihajajo iz držav
nekdanje Republike Jugoslavije. Pri teh otrocih je
največji problem jezik, neznanje slovenskega jezika.
Niso deležni veliko predsodkov, stereotipov.«



problematika integracije Romskih
otrok in integracije otrok iz bivše
Jugoslavije
soočanje otrok z jezikovnimi
težavami
otroci niso deležni predsodkov,
stereotipov

4.










7.

JA11: »Ne vem koliko so šole uspešne pri ravnanju in
vključevanju teh otrok. Ne vem kakšne metode dela
uporabljajo, da bi se te jezikovne ovire premostile,
zmanjšale.«



JA12: »Drug problem je, da večino romskih staršev, in
teh iz držav nekdanje Jugoslavije, ne zna dobro
slovensko in so zato otroci prikrajšani, saj jim starši ne
morejo pomagati pri šolskih stvareh in pri
vključevanju.«



JA13: »Velika problematika v Sloveniji je tudi
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udeležba na različnih usposabljanjih
teme usposabljanja: doživljajsko
igrišče, delo z igro (»playwork«)
uporaba igre za socialno
vključevanje, premagovanje
jezikovnih, etični, nacionalnih,
verskih razlik, premagovanje razlik
v socialnih, materialnih statusih

Delovne izkušnje intervjuvanca

Dodatna izobraževanja in
usposabljanja

usposabljanje na teme: uporaba igre
pri otrocih v ranljivih situacijah,
beguncih, Romih
uporaba igre za promocijo miru

vprašanje uspešnosti šol za socialno
vključevanje ranljivih otrok
vprašanje uporabe metod dela za
premagovanje, manjšanje
jezikovnih ovir
jezikovna problematika romskih
staršev in staršev iz držav nekdanje
Jugoslavije
nezmožnost staršev za pomoč
otrokom pri šolskih stvareh in pri
vključevanju
problematika brezposelnosti,

Socialno – politična
problematika države

brezposelnost, nasilje, zasvojenosti, revščina.«

8.

9.

10.

nasilja, zasvojenosti, revščine v
državi

JA14: »Problem v Sloveniji vidim tudi v tem, da imajo
otroci zelo malo možnost za brezplačne, obšolske,
prostovoljne aktivnosti, katere niso del šole. Zdi se mi
da to manjka.«



pomanjkanje brezplačnih obšolskih
in prostovoljnih aktivnosti za otroke

JA15: »Tudi na ravni razpisov je za mladino veliko
bolje poskrbljeno kot za mlajše otroke. Imamo
nacionalni urad za mladino, kamor spadajo otroci od 15
leta dalje. Nimamo pa nič za mlajšo populacijo. Za
majhne otroke bi bilo lahko bolje poskrbljeno glede
aktivnosti izven šole, ki so dostopne tudi
najranljivejšim.«



pomanjkanje razpisov,
nacionalnega urada za otroke
pomanjkanje aktivnosti za mlajšo in
ranljivejšo populacijo

JA16: »Na primer za mednarodne otroške izmenjave
nimaš kje dobiti sredstev, medtem ko za mladino dobiš.
Se mi zdi, da na tem področju kar precej pešamo.«



problematika pridobivanja sredstev
za mednarodne otroške izmenjave

JA17: »Od leta 2000 delujemo kot društvo, torej 16
let.«



delovanje organizacije od leta 2000
(16 let)

JA18: » Od leta 1992 – 2000 je bil del dveh centrov za
socialno delo v Ljubljani. Oddelek za mlade. Takrat
smo bili javna državna institucija.«



organizacija na začetek državna
institucija
na začetku del Centra za socialno
delo, Oddelek za mlade

JA19: »Društvo deluje ves čas med tednom, medtem
ko je doživljajsko igrišče odprto trikrat tedensko.
Vedno popoldan od 13h do 19h, oziroma pozimi do
18h, ker je prej tema.«



JA20: »Izvajalci se sicer dobimo pol ure pred odprtjem
igrišča, da se pripravimo in nato po zaprtju ostanem pol
ure ali eno uro, da izvedemo evalvacijo.«



predhodne priprave izvajalcev in
evalvacija po zaprtju igrišča

JA21: »Sama izvedba igrišča je tri dni na teden, ampak
skupaj priprave vzamejo še najmanj dva dni, da lahko
program nemoteno teče. Vključuje tudi pridobivanje
materialov, sponzorjev. Priprav je veliko. Na primer en
dan ti lahko vzame, da za zimo pripraviš drva ali jih
prinesti do igrišča. To pomeni, da za igrišče in na njem
delamo tudi izven obratovalnega časa.«



dodatne priprave za nemoteno
delovanje igrišča
pridobivanje materialov,
sponzorjev, potrebna priprava
igrišča
delo delavecv tudi izven
obratovalnega časa

JA22: »Igrišče je odprto ob torkih, četrtkih in sobotah,
vendar je včasih potrebno priti en dan prej, kaj
pospraviti, komu odpret če kaj pripelje in tako naprej.
Hitro pridemo na cel teden dela samo za doživljajsko
igrišče, da vse teče tako kot je treba.«



JA23: »Zaposlenih imamo pet.«



pet zaposlenih v organizaciji

JA24: »Financirajo nas ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Urad za mladino
Republike Slovenije, v Ljubljani Mestna občina
Ljubljana in v Mariboru – Mestna občina Maribor. Kar
se tiče programov javnih del jih financira Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, program EVS pa
ima Erasmus +. Te so glavni. Se pa prijavljamo na
razpise.«



finanančna pomoč Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, Urada za mladino
RS, Mestne občina Ljubljana,
Mestne občine Maribor
finančno zagotavljanje javnih del
Zavoda RS za zaposlovanje
finančno zagotavljanje programa
EVS s pomočjo Eerasmus +
programa
prijavljanje na razpise za
pridobivanje financ
















JA25: »Tri zaposlene so univerzitetne diplomirane
socialne delavke, jaz pa sem diplomirani socialni
delavec. Ker smo organizacija, ki deluje v javnem
interesu na področju socialnega varstva temu tudi
sledimo.«
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vsakodnevno delovanje organizacije
med tednom
trikrat tedensko delovanje
doživljajskega igrišča (13h18h/19h)

Časovno delovanje
organizacije

Pogostost in način delovanja
organizacije

delovanje igrišča ob torkih, četrtkih
in sobotah
številne dodatne priprave pred
odprtjem

tri zaposlene univerzitetne
diplomirane socialne delavke
zaposlen diplomiran socialni
delavec

Število zaposlenih

Način financiranja organizacije

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

12. a

JA26: »CPM je nastal kot del CSDja leta 1992. Bil je
odgovor na takratno situacijo. Leta 1992 je bil velik
porast zlorabe trdih drog med mladoletniki.«



JA27: »Samo Društvo CPM je pravzaprav nastalo zato,
ker se kot del javne institucije nismo mogli prijavljati
na razpise, ker smo že imeli javne finance. Imeli pa
smo ogromno idej za programe. Želeli smo razvijati
nove ideje in uvajati nove metode. In če si javna služba
načeloma izvajaš javna pooblastila.«



JA28: »Vendar smo želeli še bolj odgovarjati na
potrebe mladih. Tako smo se prestrukturirali v društvo
in od takrat naprej dobivamo finance za različne projekt
preko razpisov.«











12. b

13. a

ustanovitev kot odgovor na
situacijo med mladimi
velik porast zlorabe trdih drog med
mladoletniki
nezmožnost javnih institucij za
prijavljanje na razpise
želja po razvijanju in uvajanju
novih idej in metod
izvajanje le javnih pooblastil kot
javna služba
želja po odgovarjanju na potrebe
mladih
prestrukturiranje javne institucije in
nastanek društva
pridobivanje različni načinov
financiranja

JA29: »Kot del CSDja verjetno ne bi mogli izvajati
toliko stvari in verjetno ne bi mogli ustanoviti
doživljajskega igrišča. Oziroma je bilo tako
enostavnejše. In sedaj ga lahko vodimo po svoje, tako
kot mislimo da je prav.«



JA30: »Sama potreba po igri je prirojena. Vsakemu.
Nismo potrebovali raziskovati ali imajo otroci potrebo
po igri.«




prirojenost potrebe po igri
nepotrebnost raziskovanja glede
zagotavljanja igre otrokom

JA31: »Šli smo bolj teritorialno raziskovat po
Mariboru. Igra je zelo dobra za otroke iz bolj ranljivih
okolij.«




teritorialno raziskovanje mesta
pomembnost igre za otroke iz
ranljivih okolij

JA32: »Tako smo iskali najbolj primerne prostore, ter
se pogovarjali z lokalnim prebivalstvom, otroki, starši
in drugimi. Pogovarjali smo se ali potreba po
doživljajskem igrišču obstaja.«



zanimanje o potrebah za
doživljajsko igrišče in iskanje
primernega prostora zanj
sodelovanje z lokalnim
prebivalstvom, otroki, starši

JA33: »Tako smo dobili potrditev, da je potreba,
interes in želja. Lokalna skupnost je bila zainteresirana
in so nam bili pripravljeni tudi pomagati. Torej je bilo
doživljajsko igrišče odgovor na konkretne potrebe tam,
kjer so bile prepoznane.«



postavitev doživljajskega igrišča
kot odgovor na ugotovljene potrebe,
interese in želje lokalne skupnosti

JA34: »Veliko je Romskih otrok, veliko priseljencev iz
Kosova, Albanije, Makedonije, Hrvaške, Srbije,
Bosne.«




delo z Romskimi otroki
delo z otroki migranti

JA35: »Igrišče je postavljeno v bolj ranljivo okolje.
Večina otrok prihaja iz družin kjer je brezposelnost,
nizke plače, nasilje, zasvojenosti, revščina, majhna
stanovanja, v katerih živijo velike družine ... Vse to
močno vpliva na otroke.«



delo z ranljivejšimi otroki iz velikih
družin
v družinah prisotna brezposelnost
staršev, nizke plače, nasilje,
zasvojenosti, revščina ter nastanitev
v majhnih stanovanjih

JA36: »V okolju kjer delamo je veliko prekupčevanja z
drogami, orožjem, veliko je nasilnežev. Nekoč je bila
kar znana soteska, kjer je bilo več kriminala kot drugje.
Gre za zgoščeno blokovsko naselje.«












JA37: » Otroci, ki prihajajo k nam, so večinoma iz
ranljivih družin. Doživljajsko igrišče je bilo namenoma
postavljeno v ta predel. Zavedali smo se, da starši teh
otrok nimajo možnosti omogočati otrokom plačljivih
aktivnosti izven šole in tako smo jim mi ponudili
brezplačno možnost.«
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Ustanovitev organizacije in
njeni začetki

nezmožnost ustanovitve
doživljajskega igrišča kot del
CSDja
vodenje društva na lasten način

problematika prekupčevanja z
drogami, orožjem na območju kjer
deluje organizacija
prisotnost nasilja in veliko
kriminala
delovanje v zgoščenem blokovskem
naselju
delo z otroki iz ranljivih družin
starševska nezmožnost omogočanja
plačljivih aktivnosti otrokom
nudenje brezplačne možnosti
otrokom, za preživljanje prostega
časa

Potreba po ustanovitvi
organizacije, dela organizacije

Družbeno – socialno ozadje
otrok, s katerimi dela
organizacija, travme ki jih
doživljajo

13. b

13. c

JA38: »Bolj se ti otroci srečujejo s problemi in izzivi,
ki izvirajo v domačem okolju. Na primer, da je kakšen
od domačih v zaporu, velik problem je socialna
izključenost teh otrok v šoli ali celo v prostem času. To
je za otroke lahko zelo travmatično.«



JA39: »Nekateri prihajajo iz družine, ki niso najbolj
funkcionalne,
kjer
je
prisoten
alkoholizem,
zasvojenosti ... Travme obstajajo.«



doživljanje travm zaradi
nefunkcionalnih družin, prisotnosti
alkoholizma, zasvojenosti

JA40: »Imeli smo kar nekaj otrok, katere so skupaj s
celotno družino izselili iz stanovanj, ker ga starši niso
mogli plačevati. Tako se je morala družina znajti po
svoje. Večinoma so sicer prišli do cenejših stanovanj,
družine so se uspele znajti, vendar to so hude travme za
otroke. Grožnja, da se ti bo družina razbila, zopet
menjati prostor, stanovanje.«



doživljanje travm zaradi prisilne
izselitve družin iz stanovanj, zaradi
nezmožnosti plačevanja stroškov
doživljanje travm zaradi strahu pred
razbito družino, selitvami

JA41: »Opažamo tudi, da imajo otroci močno
pomanjkanje socialnih veščin, saj jih starši tega ne
morejo učiti, ker jih tudi sami nimajo. In zaradi tega se
otroci srečujejo z raznoraznimi težavami.«



JA42: »Že način komuniciranja teh otrok ni ravno
primerno. Marsikdo bi se zgrozil. Tudi na primer
njihovi pogovori in problemi, s katerimi so okupirani,
po mojem mnenju niso starosti primerni. Pri desetih,
enajstih letih, se o spolnosti pogovarjajo tako, kot se
tudi odrasli ne. In pogovarjajo se zelo resno. Niso
pogovori na ravni nekih fantazij. Tudi kaj v tej smeri
ušpičijo.«



JA43: »Zelo očitno je tudi to, da močno trpijo, ker si ne
morejo privoščiti stvari, ki si jih drugi lahko. S tem so
močno okupirani. In zato iščejo različne načine, to
pomeni, da je tudi veliko neumnosti. Tudi kdaj kaj
ukradejo, prodajo, prosjačijo naokoli ...«



JA44: »Veliko je tudi hiperaktivnosti. Sam
hiperaktivnosti ne razumem tako kot drugi. Naj dam
prispodobo: človek, ki je dolgo časa na mrazu, se začne
tresti. To je čisto popolnoma normalen odziv
organizma, ker želi preživeti. Tresenje je namenjeno
preživetju. In če pogledaš nekoga, ki se močno trese,
deluje zelo hiperaktivno. Otroci tako sami razvijejo
neko hiperaktivnost, če so določenim dražljajem,
stiskam iz okolja veliko izpostavljeni. In ta
hiperaktivnost jim potem povzroča določene težave
recimo v šoli, v vrtcu, pri druženju s sovrstniki okoli
blok a... Tako je hiperaktivnost lahko kar težava.«



JA45: »Probleme pri otrocih vidim tudi v takrat, kadar
otrokom zaviramo realizacijo svojih ustvarjalnih
potencialov, ki jih imajo. Zaviramo, da bi jih izrazili na
nek družbeno sprejemljiv način. Tako sami poiščejo
načine, ki ne bodo najbolj sprejemljivi. Načine, ki jim
odrasli pravimo vandalizem. Otroci imajo ustvarjalni
nemir v sebi in ga potrebujejo na nek način sprostiti,
dati ven iz sebe. In če tega ne more storiti na družbeno
sprejemljiv način, bo poiskal svoj način.«



JA46: »Mnogokrat so k nam pripeljali večje skupine iz
vrtev ali šol. In vedno so nas spremljevalne učiteljice
prišle opozorit na posamezne otroke, ki naj bi bili
hiperaktivni. Ampak razlika je, če je tako imenovani
hiperaktivni otrok v razredu, kjer mora šest ur sedeti pri
miru, ali pa mu daš igrišče. Tam nima razloga za
hiperaktivnost. Lahko svoje potrebe po gibanju in po
kreativnosti svobodno izraža. Nič ga ne omejuje.«



JA47: »Mogoče to po teoriji ni ravno terapevtsko,
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soočanje otrok s problemi in izzivi
v domačem okolju
doživljanje travm zaradi staršev v
zaporu, socialne izključenosti v šoli
in v prostem času

delo z otroki, ki imajo pomanjkanje
socialnih veščin
starši s pomanjkanjem socialnih
veščin
neprimeren način in teme
komunikacij otrok
neprimerni pogovori otrok o
spolnosti in preizkušanje tega

trpljenje otrok zaradi pomanjkanje
denarja
kraje in prosjačenje povezano s
pomanjkanjem denarja
hiperaktivnost otrok kot odzivi na
okolico, stiske, dražljaje, ki jih
doživljajo
problemi v okolju kot posledice
hiperaktivnosti otrok

problematika zaviranje ustvarjalnih
potencialov otrok
nezmožnost otrok za izražanje
potencialov na družbeno
sprejemljiv način
iskanje načinov za izražanje
potencialov, nemirov in vandalizem

občasna prisotnost večjih skupin na
igrišču
sproščanje energije hiperaktivnih
otrok na igrišču in problematika le
tega v razredu
možnost otroškega izražanje potreb
na svoboden način, brez omejevanja
pomembnost ne – omejevanja otrok

Značilnosti otrok s katerimi
dela organizacija

14.

ampak meni se zdi izredno pomembno. Omogočiti
otroku, da se razvija v okolju, ki mu nudi nekaj, kar je
skladno z njegovim potrebam.«



upoštevanje potreb otroka in
ustvarjanje primernega okolja za
razvoj

JA48: »Na igrišče lahko pride kdorkoli.«



igrišče namenjeno vsem otrokom

JA49: »Otroci stari od nič do šest let pridejo s starši in
tudi za njih skrbijo in jih pazijo.«



prisotnost staršev za otroke pod šest
let starosti in prevzemanje
odgovornosti za njih

JA50: »Mi smo na voljo otrokom od šest let dalje.
Predvsem zato, ker ustvarjalne možnosti, ki jih
ponujamo, zahtevajo določeno stopnjo motoričnih
spretnosti.«




delo z otroki od 6 leta dalje
potrebna določena stopnja
motoričnih spretnosti za igro na
igrišču

JA51: »Ukrepe in pravila, da so z mlajšimi otroki
starši, imamo zaradi varnosti, ker mogoče mi nekega
dve leti starega otroka ne bomo razumeli, kaj nam
govori in tudi ne vemo, ali nas bo on razumel, če ga
prosimo, naj se malo odmakne od ognja na primer. Zato
so starejši otroci glavna populacija.«



postavitev ukrepov in pravil o
prisotnosti staršev zaradi varnostih
ukrepov in možnega nerazumevanja
mlajših otrok
glavna populacija otroci nad šest let

JA52: »Različni so po spolu, različne etnične
pripadnosti, iz različno situiranih družin.«





14. a

delo z otroki obeh spolov, različne
etične pripadnosti, iz različno
situiranih družin

Starost otrok s katerimi dela
organizacija in način dela

Značilnosti otrok s katerimi
dela organizacija

JA53: »Večina prihaja iz bolj ranljivih okolij. So
lokalni otroci, vsi so šoloobvezni.«



delo z lokalnimi, šoloobveznimi
otroki iz ranljivejših okolij

14. b

JA54: »Mi smo na voljo otrokom od šest let dalje,
večinoma so to otroci do nekje dvanajstega leta,
večinska populacija pa so otroci med devet in dvanajst
let.«



starost otrok starimi med 9 in 12 let

Starost otrok s katerimi dela
organizacija

14. c

JA55: »Stalnih otrok je nekje 50.«



delo s 50 znanimi otroki

Število otrok s katerimi dela
organizacija

JA56: »Imamo svoj prostor, doživljajsko igrišče. Smo
zunaj. Ne glede na vreme.«



delovanje na lastnem doživljajskem
igrišču, na prostem
delovanje v vseh vremenskih
razmerah


15. a

16.

JA57: »Izven doživljajskega igrišča imamo program
mladinske izmenjave z otroki, ki hodijo na igrišče. Z
otroki smo šli na dvodnevni obisk igrišča v Gradec.
Imeli smo ogled Gradca in aktivnosti na tamkajšnjem
igrišču.«



JA58: »Glavni koncept dela delo z igro ('playwork').«



delo z igro ('playwork') kot glavna
metoda dela

JA59: »Pri angleškem konceptu 'playwork', katerega
imajo tudi na univerzitetni ravni, se je vse skupaj
začelo z igralno terapijo. Tam je igralni terapevt ob
določeni uri naročil otroka z vedenjskimi težavami.
Vsako sredo ob treh je prišel otrok v igralnico in se
igral.«



igralna terapija kot začetek
'playwork' koncepta
določen čas za igranje otrok z
vedenjskimi težavami

JA60: »Potem so strokovnjaki, ki so začeli razvijati
doživljajsko igrišče, razmišljali, zakaj bi moral biti
otrok točno določen dan in uro v tednu pripravljen. Za
osebo, ki je potrebuje terapijo oziroma je njegov
problem, izziv, težava zrela zanjo in je nanjo
pripravljen in notranje motiviran je to velik in
pomemben korak. Vendar ni nujno, da bo zanjo
pripravljen vsako sredo ob treh.«



spreminjanje klasične igralne
terapije v prostoru ob določenem
času v prostovoljno dejavnost,
časovno neomejeno in na prostem

JA61: »In tako so razmišljali, da bi imeli centre za
terapije odprte vsak dan vsaj nekaj časa. In tako bi
otrok prišel sam, ko bi bil pripravljen za to. Tako je
učinkovitost pri reševanju napetosti, stisk, ki jih otroci
nosijo s sabo, lahko veliko večja.«



spreminjanje klasične igralne
terapije v prostoru, ob določenem
času v prostovoljno dejavnost,
časovno neomejeno in na prostem
večja učinkovitost reševanj
napetosti na doživljajskih igriščih
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izvajanje mladinskih izmenjav z
otroki iz igrišča
organiziranje večdnevnih izletov

Prostori in kraji, kjer deluje
organizacija

Pristopi, načini in metode dela

Playwork koncept in njegov
razvoj

JA62: »Na doživljajskem igrišču imajo lahko otroci sto
odstotni nadzor nad samo-terapijo.«




delo na doživljajskem igrišču
samo-terapija otrok in lasten nadzor
nad njo

JA63: »Kadar na igrišče pride kdo nov ga pozdravimo,
mu damo vedeti, da smo ga opazili, mu povemo, da če
nas potrebuje smo tu zanj, povemo kdo smo. Nato ga
pustimo na miru tako da sam nadzira, kaj bo počel,
kako bo počel in kdaj bo počel. Se zgodi, da je otrok
hodil k nam en mesec in vedno le sedel na robu
peskovnika, ter malo praskal po pesku in nato odšel
domov. Čez kakšen mesec pa se je počasi opogumil in
prišel do lesnega kotička, s kom navezal stik ...«



minimalno usmerjanje pozornosti
na nove uporabnike igrišča
postopno privajanje novih otrok na
okolje doživljajskega igrišča in
mladinske delavce
prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom

JA64: »To se nam zdi zelo pomembno, da otroci sami
nadzirajo ta proces.«



prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom

JA65: »Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 31.
členu izpostavi, da imajo vsi otroci pravico do počitka
in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega
otrokovi starosti, in pravico, da se prosto udeležujejo
kulturnega življenja in umetnosti. To je glavni razlog,
zakaj igrišče vodimo.«



opiranje na člen Konvencije o
otrokovih pravicah do počitka,
prostega časa, igre, razvedrila ...

JA66: »Sledimo metodi dela imenovani delo z igro
('playwork'). Ta ima program, ki je »child – centered«,
kar pomeni da je v središču dogajanja otrok.«




delo z igro kot metoda dela
otrok v središču dogajanja kot
metoda dela

JA67: »Ustvarjamo pogoje, ponujamo dejavnosti,
materiale, kjer otrok lahko sam izbira, ter se odloča s
čim se bo ukvarjal v določenem trenutku. Otroke
spodbujamo in jim pomagamo, kadar to potrebujejo.
Pustimo jim, da čim več stvari delajo sami.«



ustvarjanje pogojev in nudenje
dejavnosti, materialov otrokom
možnost izbire igre
prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom

JA68: » Sledimo tudi metodi odprtega pristopa k igri –
angleško »open access play«, kar pomeni, da otroci
lahko pridejo in gredo, kadar sami želijo. Starši svojih
otrok ne morejo pripeljati k nam v varstvo. Otroci
pridejo in gredo. Tudi če bi kakšen starš pripeljal
svojega otroka z namenom varstva, ga ne bomo
zadržali na igrišču, če bi on hotel domov.«




JA69: » Zelo veliko uporabljamo socialno delavskih
metod – komunikacijski pristopi, mediacije, pogajanja,
učenje socialnih veščin, kako ravnati s konflikti,
dogovori – kako jih sprejemati in se jih držati, kako
sprejemati odgovornosti.«



socialno delavske metode dela –
komunikacija, mediacija, pogajanje,
učenje socialnih veščin, spopadanje
s konflikti, sprejemanje in držanje
dogovorov, sprejemanje
odgovornosti za svoja dejanja

JA70: »Zelo veliko je tehničnih znanj, predvsem
uporabe raznoraznih orodij.«




uporaba tehničnih znanj
uporaba orodij

JA71: »Veliko je ustvarjalnih tehnik, metod dela za
ročne spretnosti.«




uporaba ustvarjalnih tehnik
uporaba ročnih spretnosti

JA72: »Imamo tudi na voljo namizne družabne igre,
ukvarjamo se s kuhanjem, na primer čajev iz zelišč, ki
jih sami naberemo.«




uporaba namiznih družabnih iger
kuhanje in nabiranje zelišč

JA73: » Veliko je znanja iz mizarstva, uporabe lesa
kadar delajo svoje lesene hiške.«



uporaba mizarskega znanja

JA74: »Veliko je sodelovanja s skupnostjo in dela za
skupnost – urejanje okolice, skrb za varnost ...«



sodelovanje s skupnostjo in delo za
skupnost

JA75: »Deloma uporabljamo pristope doživljajske
pedagogike. Posebnost je predvsem to, da je zelo malo
vodenja iz naše strani.«



doživljajska pedagogika kot način
dela
minimalno vodenje otrok od
mladinskih delavcev

JA76: »Bolj se osredotočamo na to, da otroci
prevzemajo vajeti. Veliko sledimo njihovim potrebam
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Pristopi, načini in metode dela
organizacije

odprt pristop k igri kot metoda dela
prosta izbira o udeležbi in
sodelovanju
poudarek na igrišču in prosti izbiri
in ne varstvu otrok

prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih, otrokom

Pripomočki za delo z otroki

Pristopi, načini in metode dela
organizacije

17.

18.

in željam, kar pomeni, da vsakič, ko kakšen otrok poda
kakršenkoli predlog, mi to zabeležimo in skupaj z
otroki iščemo rešitev, kako to željo uresničiti.
Večinoma je to vezano na samo igrišče.«




sledenje potrebam in željam otrok
pomoč mladinskih delavcev pri
izvedbi želja otrok

JA77: »Imamo tudi razgovore s starši, kjer je veliko
svetovalnega dela, informiranja ljudi, kam se obrniti za
pomoč za različne težave.«



vodeni razgovori in svetovanje
staršem
nudenje pomoči staršem

JA78: »Les, ogenj, pesek, voda, višina oziroma zrak
kot element, gradbeno orodje, nekaj imamo gibalnih
struktur, kjer se lahko poizkušajo in izboljšujejo v
motoriki, veliko imamo plezanja.«



JA79: »Od marca do oktobra, ko je topleje in se lažje
dela z rokami, imajo na voljo tudi raznorazne
ustvarjalne pripomočke, ki jih seveda pripravimo
vnaprej. Imamo poseben ustvarjalni kotiček. Nekdo od
mladinskih delavcev skrbi, da so tam materiali za
ustvarjanje in vnaprej pripravi tehniko ustvarjanja za
tisti dan – delo s papirjem ...«



JA80: »Otroci delajo kar jih zanima, jih ne silimo.«



prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom

JA81: »Zelo dobro je to, da eno igralo lahko
uporabljajo na veliko različnih načinov. Lahko se ga
razbije, razstavi, postavi drugače, ali se vse skupaj pusti
ležati na tleh. In lahko pripomoček leži kar nekaj časa,
dokler nekemu otroku ne vzbudi domišljije, vzbudi
ideje in iz tega naredi nekaj čisto svojega. To je velika
prednost, za razliko od vnaprej postavljenih igral, ki
imajo zelo omejeno funkcionalnost.«




večnamenska uporaba igral
Pristopi, načini in metode dela
spodbujanje domišljije pri otrocih s
organizacije
pomočjo različnih pripomočkov

JA82: »Socialne, skupinske, družabne igre. Pomembno
se nam zdi, da zagotavljamo tak prostor in take
strukture, ki omogočajo otrokom srečevanje z
nevarnostmi, tveganji.«



uporaba socialnih, skupinskih,
družabnih iger
uporaba iger za premagovanje
strahov in srečevanje s tveganji

JA83: »To so na primer plezala, hodulje, hoja po slack
– linu. Pri teh stvareh otroci preko igre spoznavajo,
raziskujejo tveganja in se o njih učijo. To je globoka
igra, ki je izredno pomembna.«




uporaba globoke igre: hodulje,
plezala, slack - line
raziskovanje in učenje o tveganjih

JA84: »Prav tako skušamo imeti ves čas pripravljeno
okolje, kjer otroci lahko igrajo grobo igro. Na primer,
dva otroka igrata karate ali judo.«




uporaba grobe igre
omogočanje igre karateja ali juda

JA85: »Imamo tudi igre vlog, domišljijske igre,
ustvarjalne igre, gibalne igre, igre s pravili – na primer
skrivalec ali človek ne jezi se. «



uporaba iger vlog, domišljijskih
iger, ustvarjalnih iger, gibalnih iger,
iger s pravili

JA86: »Na voljo imajo knjige. Kadar kateri izmed
otrok izrazi željo, mu neko knjigo preberemo.«



ponudba knjig

JA87: »Veliko je tudi komunikacijskih iger.«



uporaba komunikacijskih iger

JA88: »Velik poudarek dajemo športu, glasbi, učenju
tujih jezikov – kar je tudi pomembno, ampak prosta,
neorganizirana igra je nekaj čisto drugega. Pomembno
je uravnovešeno ravnotežje vsega.«



pomembnost športnih iger, glasbe,
učenja jezikov
poudarek na prosto, neorganizirano
igro

JA89: »Otrokom je potrebno zagotoviti prostor v
katerem izraža svoje notranje občutke, dogajanja,
težave. Prostor v katerem nima nikakršnih intervencij
in poseganj.«



JA90: »Omogočiti mu je treba, da je v stiku sam s
seboj. Takrat otroci gradijo samozavest, navznoter
razvijajo občutek vrednosti in ne potrebujejo
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uporaba lesa, ognja, peska, vode,
višine
uporaba gradbenega orodja
uporaba pripomočkov za
izboljševanje motorike
ustvarjalni pripomočki pripravljeni
naprej
ustvarjalni kotiček
delo s papirjem

zagotavljanje varnega in toplega
prostora otrokom
zagotavljanje prostora za sproščanje
občutkov, težav, brez poseganja
ostalih
zagotavljanje prostora za soočanje s
seboj in grajenje samozavesti in
občutka lastne vrednosti

Dodatne dejavnosti
organizacije

Pripomočki za delo z otroki

Igre, ki jih organizacija
uporablja

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke s
travmatičnimi izkušnjami

neprestane potrditve drugih.«

19.

JA91: »Največji izzivi, problemi s katerim se soočamo,
so povezani s tem, da je naš domet, da so naše vloge,
pristojnosti in odgovornosti vezana le na dogajanje
znotraj igrišča, znotraj ograje. Kadar otrok krši pravila,
ki veljajo znotraj igrišča, najprej ponavadi opravimo
pogovor z njim, odvisno od primera do primera. In tu
smo pristojni, tu lahko delamo, s temi težavami se
lahko soočamo.«



JA92: »Težko je takrat, ko otroci, ki hodijo k nam na
igrišče, pridejo do nas in nam zaupajo, da je nek drugi
otrok, ki prav tako hodi na igrišče, na poti iz šole nad
njim izvajal fizično, psihično nasilje. In tu je težko
iskati ravnotežje in se odločiti kaj storiti. Vendar glede
na to, da te otroke vzgajamo, jim pomagamo in vemo,
kakšna pričakovanja imajo od nas, jim lahko
dopovemo, da to ni stvari, pri kateri jim lahko
pomagamo. Ja, če izvemo da gre za kakšna dejanja, ki
smo jih dolžni po zakonu prijaviti, jih prijavimo,
kakršnokoli hujše nasilje na primer.«



JA93: »Največji izziv je ker delamo le trikrat tedensko,
morali pa bi vsak dan. Otroci izražajo potrebo po tem.«











vloge, odgovornosti in pristojnosti
mladinskih delavcev vezane le na
dogajanje znotraj igrišča
pogovor z otrokom ob kršenju
pravil
soočanje s težavami znotraj igrišča
brez pristojnosti za težave zunaj
igrišča
problemi pomoči pri težavah otrok
zunaj igrišča
prijavljanje vsakršnega hujšega
nasilja

potreba otrok po večkratnem obisku
igrišča
problematika obratovalnih dni
igrišča

JA94: »Lahko izpostavim nekaj, kar ni ravno izziv
ampak način delovanja, ki ga mora izvajalec, ki dela na
igrišču imeti. In sicer ves čas mora evalvirati, ko
opazuje otroke. Svoja opažanja mora uskladiti s svojimi
občutki in razmišljanji.«



JA95: »Na primer, ko vidiš otroka, da gre s sekiro proti
lesnemu kotičku, marsikomu to predstavlja paniko.
Sicer morajo otroci za uporabo orodij predhodno
narediti izpit, za varno uporabo in mora nato upoštevati
vsa varnostna pravila. Ampak vseeno mora izvajalec
veliko delati na tem, da razčisti ali je neko dejanje za
otroka resnično nevarno, ali ga le on v svoji glavi
ustvarja nevarnega. Če delavec vidi otroka plezati
nekam visoko, mora razmišljati o tem, ali je to samo
njegov strah ali obstaja realna možnost, da se zgodi kaj
nevarnega. To je eden izmed izzivov, da ne reagiraš
prezgodaj ali prepozno.«



JA96: »Otroško igro prekinemo le takrat, ko gre za
vprašanje varnosti. To pomeni, da moramo biti ves čas
pozorni kaj se dogaja.«



JA97:«Včasih kakšen otrok malo pozabi na pravila in
jih moramo obnoviti. Zgodi se tudi, da je potreben
daljši pogovor z otrokom in da je potrebno razrešiti nek
konflikt, ga raziskovati, včasih uporabljati mediacijo.«





sprotno obnavljanje pravil igrišča
individualni pogovori z otroki
uporaba mediacije

JA98: »Vedno skušamo pomagati otrokom, da se bodo
lahko še naprej varno in prijetno igrali. Imeli smo tudi
že roditeljske sestanke s starši, s ciljem iskati rešitev,
kaj narediti, da določen otrok ne bi tako pogosto moral
iti iz igrišča, ker ne spoštuje pravil in s tem ogroža sebe
in druge. Zgodi se, da mora kdaj kakšen otrok zapustiti
igrišče. Takoj ko nekdo krši pravilo fizičnega ali
psihičnega nasilja, mora zapustiti igrišče.«



strmenje k varni in prijetni igri
otrok
roditeljski sestanki s starši glede
neupoštevanja pravil otrok
izločitev otroka iz igrišča ob
povzročanju nevarnosti
ne odobravanje kakršnegakoli
nasilnega vedenja in sankcije
povezane s tem

JA99: »Je pa zelo odvisno od same situacije, vendar
kadar gre za resno grožnjo, da bi kdo nekomu vrgel
kamen, mora v trenutku zapustiti igrišče. Sicer smo mi
pozorni, da do tega ne pride in poskušamo preprečiti, a
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Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem delu

neprestano evalviranje mladinskih
delavcev glede opazovanja otrok
pomembnost usklajevanja svojih
opažanj z občutki in razmišljanjem
nujnost otrok opravljanja izpita za
uporabo orodij
pomembnost upoštevanja
varnostnih pravil pri uporabi orodij
kritičnost mladinskih delavcev pri
opazovanju igre otrok in
prepoznavanju dejanske nevarnosti
izziv prehitrega ali prepoznega
reagiranja mladinskih delavcev

prekinitev otroške igre le ob
nevarnostih
neprestana pozornost mladinskih
delavcev

ne odobravanje kakršnegakoli
fizičnega nasilja in sankcije
povezane s tem

Pristopi, načini in metode dela
organizacije

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem delu

Pristopi, načini in metode dela
organizacije

Izzivi, s katerimi se soočajo pri
svojem delu

20.

vseeno.«



pozornost mladinskih delavcev in
preprečitev nasilja

JA100: »Kadar bi nekdo nekoga udaril mora prav tako
zapustiti igrišče. Naslednjič ko pride ta otrok na igrišče,
se najprej pogovorimo, obnovimo pravila, dogovorimo
kako se bo igral, da bo njemu in drugim otrokom
prijetno.«



ne odobravanje kakršnegakoli
fizičnega nasilja in sankcije
povezane s tem
individualni pogovor z otroki ob
nasilnih dejanjih

JA101: »Najprej pridem v pisarno kjer opravim
administrativna dela, vzamem potrebne materiale, ki jih
bomo tisti dan potrebovali. Poleg pisarn imamo tudi
malo večje skladišče, kjer hranimo različne stvari, saj
na igrišču nimamo dovolj prostora za shranjevanje
vsega.«




administrativna dela v pisarni
hranjenje pripomočkov v večjem
skladišču izven igrišča

JA102: »Običajno smo ob 12h na igrišču, da malo
pregledamo če vse stoji, če iz kakšnega drevesa visi
kakšna veja, ali so igralne strukture fiksirane, poberemo
smeti. Okoli pol enih pridejo prostovoljci, oziroma
delavci, ki so v skupini za tisti dan.«



preverjanje stanja na doživljajskem
igrišču pred odprtjem
vsakodnevna pomoč prostovoljcev

JA103: »Nato si razdelimo vloge, kaj bo kdo naredil.
Potrebno je postaviti določene strukture, ki jih vsakič
znova pospravljamo. Pripravimo peskovnik, packalnik
– to je večji peskovnik z malo bolj grobim peskom, v
katerem se uporablja vodo. Pripravimo ognjišče, lesni
kotiček, gradbišče.«



JA104: »Ob enih se odpre in nato vsak pokriva svoj
kotiček in se odziva na želje otrok. Mnogokrat pridejo
in izrazijo željo, da se igraš z njimi različne igre. Takrat
iščeš menjavo, da nekdo lahko popazi še na tvoj
kotiček, medtem ko se ti ukvarjaš z otroki in počneš kar
želijo. Torej smo tam in se odzivamo na njihove želje,
oziroma če nas iščejo za kakšno pomoč pri kakšnih
težjih opravilih, ali kadar potrebujejo nasvet za kakšne
težave na primer glede gradnje, kako bi kaj izdelali ...«



JA105: »Kadar vidimo, da je otrok zelo zagret in mu
pade motivacija, ker ga na primer boli roka in ne more
prežagati nečesa, mu seveda malo pomagamo, toliko da
ohranja motivacijo.«



JA106: »Ves čas smo pozorni kako je z varnostjo,
takoj ko je kakšna grožnja, prekinemo proces igre in
skupaj pogledamo, kako se da bolj varno igrati. Pri
gradnji lesenih hiš preverimo stabilnost hiš, ko so
zgrajene, otroci skačejo tudi po strehah.«



JA107: »Dinamika na igrišču je zelo različna. V enem
trenutku je lahko veliko otrok v gibalnem kotičku, kjer
so na primer hodulje, slack – line, tekanje, nogomet. So
vsi kakšno uro tam, nato se vsi preselijo k ognjišču, ko
je skuhan čaj, nato se malo razkropijo vsak po svoje.
Mi skušamo slediti njihovi dinamiki.«




JA108: »Ko se igrišče zapre in otroci odidejo
pospravimo, se usedemo vsi ki smo sodelovali in
imamo evalvacijo. Izpolnimo obrazec, ki ga imamo v
dnevniku, zapišemo število udeležencev, kaj smo vse
delali, kakšne pomembne posebnosti, predloge otrok,
ali smo komunicirali kaj s starši, je bilo kaj kršenih
pravil in naše reakcije na to, ali je bilo potrebno s
kakšnimi otroki obnoviti pravila, ki veljajo znotraj
igrišča.«




pospravljanje igrišča po zaprtju
evalvacija vseh sodelujočih
mladinskih delavcev o podrobnostih
dogajanja na igrišču

JA109: »Pomembno je, da je poudarek na otrocih, torej
da otroci samo organizirajo svojo igro.«




poudarek na otrocih
otroško samoorganiziranje igre

JA110: »Igrišče mora biti neko varno okolje, kjer se



pomembnost ustvarjanja varnega
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Delo uslužbencev v
organizaciji

delitev vlog dela mladinskih
delavcev
pripravljanje doživljajskega igrišča
pred prihodom otrok

razdeljeno delo mladinskih
delavcev in skrb za posamezne
kotičke
želje otrok po pridružitvi
mladinskih delavcev pri igri
odzivanje mladinskih delavcev na
želje otrok
pomoč in svetovanjem otrokom
glede igre
spodbujanje otrok in dviganje
motivacije kot naloga mladinskih
delavcev

Delovni dan z otroki

neprestana pozornost in skrb za
varnost
prekinitev igre ob nevarnostih in
poučevanje otrok o varnejši igri
različna dinamika na igrišču
različna udeležba otrok v različnih
kotičkih
mladinski delavci sledijo dinamiki
otrok

Najbolj primerni in učinkoviti
načini igre za delo otroki s
travmatičnimi izkušnjami

otroci res lahko posvečajo sami sebi in tudi
sovrstnikom seveda.«

okolja za otrokovo osredotočanje
nase

JA111: »Kadar pride nekdo do nas in se pritoži nad
kakšnim dogajanjem v šoli, na primer, da je stalno žrtev
sovrstnikov, se skupaj usedemo in skušamo razmišljati,
kaj on lahko naredi zato, da se mu to ne bi dogajalo. Se
zgodi, da pridejo k nam s takšnimi problemi.«



JA112: »Igrišče je za njih varen in zaupen prostor,
otroci nas že dobro poznajo, točno vedo na koga se
lahko obrnejo. Tako so veliko bolj odprti, rajši pridejo
do nas in nam povedo določene stvari na primer: »Ja,
21. 22. ata me je pa doma s pasom po riti.« in podobne stvari.«



JA113: »Tako se pogosto zgodi, da nenamerno izvemo
stvari. Sedimo v lesnem kotičku, vsak dela svoje in
zgodi se, da steče komunikacija. Otroci se odprejo,
medtem pa ustvarjajo in gradijo.«



odkrita komunikacije med otroki in
mladinskimi delavci

JA114: »Vendar nikoli zares ne vemo kaj se v otroku
dogaja. Pomembno je, da mu omogočamo različne
možnosti, recimo mu damo kramp in pustimo, da vso
svojo jezo, ki jo ima, strese nad kupom peska ali mu
damo stare lesene palete in največjo macolo in mu
pustimo, naj razbija.«



pomembnost omogočanja različnih
možnosti za igro
pomembnost omogočanja izražanja
svojih čustev in občutenj

JA115: »Takšen je naš način dela. Pustimo jim, da
delujejo sami, naj bo to jeza, odvečna energija, ki jo
morajo dati iz sebe.«



pomembnost prepuščanja
odločitvam za delovanje in igro
otrokom

JA116: »Prav tako na igrišču otroci veliko odigrajo
svoje probleme s pomočjo igre vlog.«



uporaba igre vlog za soočanje s
problemi

JA117: »Eden pomembnih trenutkov je tudi čas ob
ognju. Prostor ob ognju je nek poseben prostor, ima
neke svoje »zakonitosti«. Otroci se pogosto usedejo ob
ogenj in ne počnejo nič drugega kot to, da nepremično
gledajo vanj. Vidiš jih, da so kot v nekem vsakdanjem
transu, takrat procesirajo svoje stvari. Dejansko so v
notranjem dialogu sami s seboj in na nezavedni ravni
procesirajo dogodke.«



pozitivni učinki ognja in časa ob
ognjišču
nezavedno procesiranje
travmatičnih dogodkov ob ognjišču

JA118: »Včasih pa, če ocenimo, se obrnemo na starše
v zvezi z kakšno stvarjo, če so seznanjeni. Seveda ob
dovoljenju otroka, da otrok dovoli, da se o določenem
problemu posvetujemo s starši, da skupaj nato iščemo
rešitve za problem.«



sodelovanje s starši ob odobritvi
otrok za reševanje določenih težav
in iskanje rešitev

JA119: »Mnogokrat se srečujemo s tem, da otroci
določenega posameznik izločijo iz svoje družbe: »Ne, z
njim se pa ne bom igral!«. In potem mi skušamo z
otrokom, ki se želi vključit, a je pri tem neuspešen in se
ga vsi izogibajo, delati in mu pomagati.«



problematika izločevanja
posameznih otrok iz družbe
pomoč sramežljivim otrokom, ki se
ne znajo vključevati

JA120: »Ena super stvar za take primere so družabne
igre. Ponavadi so to kakšne bolj smešne družabne igre,
na primer »kakec poker« ali kaj podobnega.«



uporaba smešnih družabnih iger za
vključevanje sramežljivih otrok

JA121: »Smo našli kar nekaj zanimivih iger pri katerih
se začnejo družiti otroci, ki se prej niso nikoli. Običajno
nekdo od nas sodeluje do te mere, da obrazloži pravila
igre tistim, ki jih ne poznajo. Če pa otroci sami vedo
pravila, so zelo veseli, da lahko druge otroke naučijo.
In se na ta način spoznajo med seboj in ugotovijo, da je
nekdo tudi v redu za druženje. In tako zavzamejo
drugačna prepričanja do nekoga drugega in se zaradi
tega lažje igrajo.«



vključevanje iger, ki združuje
različne otroke
medgeneracijsko učenje otrok in
spoznavanje drug drugega
boljše poznavanje otrok med seboj
in želja po skupnem igranju

JA122: »Recimo za omogočanje globoke igre, ki
pomeni premagovanje strahu in na primer, da gre za
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pomoč otrokom pri iskanju rešitev
za težave izven aktivnosti
organizacije

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke s
travmatičnimi izkušnjami

ustvarjanja varnega in zaupnega
prostora
nudenje opore in zaupanja otrokom
odprtost otrok in večja želja po
ponovnem obisku in zaupanju

uporaba globoke igre za
premagovanje strahu

Najbolj primerni in učinkoviti
načini igre za delo otroki s
travmatičnimi izkušnjami

Pristopi, načini in metode dela
organizacije

Najbolj primerni in učinkoviti
načini igre za delo otroki s
travmatičnimi izkušnjami

23.

strah pred ognjem, je super ognjišče. Otroku daš
možnost, da recimo sam naloži drva na ogenj in mu s
tem pomagaš, da strah premaga. Seveda ob upoštevanju
določenih varnostnih ukrepov.«



pomembnost upoštevanja določenih
pravil pri uporabi globokih iger

JA123: »Ali pa hoditi po slack linu, ali hoditi po
drevesih, hišah katere imamo zgrajene.«




uporaba slackline vrvi
uporaba dreves in drevesnih hišk

JA124: »Ali pa mogoče že sam trenutek, ko otrok prvič
sam zabije žebelj v les, vse to jim daje občutek da
zmorejo, da so lahko uspešni. Kadar postavijo svoje
hiše in občutek, da jo je sestavil sam, seveda z malo
naše pomoči, ampak je hiša vseeno njegova. Občutki,
ki jih s tem pridobijo, jim dajejo potrditev. Dejansko
lahko svoje delo, svoj trud direktno povežejo z
zadovoljstvom. To se mi zdi izrednega pomena za
otroke, ki malo časa preživijo zunaj, za tiste, ki več
časa preživijo za digitalnimi napravami.«



prepuščanje odgovornosti za igro
otrokom
pridobivanje lastnih potrditev za
svoj trud
zadovoljstvo otrok pri doseganju
uspehov

JA125: »Včasih opazimo, da je kakšen otrok z malo
naše pomoči, našel stik z drugimi otroki, se vključil v
igro in dobil neko svoje mesto na samem igrišču in v
njegovi dinamiki.«



pomoč mladinskih delavec pri
vključevanje sramežljivih otrok v
družbo

JA126: »Da bi kakšno vrsto igre prav izpostavil, pa
težko. Vedeti je treba, da je zelo težko izmeriti, koliko
je dejanskih rezultatov, vendar včasih ujameš trenutek,
ki si ga sam razlagaš na svoj način in obstaja verjetnost,
da je otrok nekaj pridobil.«



problematika določanja uspešnosti
dela organizacije
interpretiranje informacij in
dogodkov otrok kot pozitiven
učinek

JA127: »Se pa zgodi, da otrok pride sam povedati.
Sami ne sprašujemo in ne vrtamo v otroke.«



izpoved otrok o pozitivnih učinkih
dela organizacije, na njihovo
življenje

JA128: » Nam se zdi bolj pomembno, da se to zgodi
samo od sebe. Tudi če otrok tega ne reflektira ali izreče
direktno, izkušnja v njem ostane in iz nje bo naslednjič
zopet črpal.«




pomembnost samozdravljenja otrok
pomembnost doživetja izkušnje za
doseganja sprememb v otroku

JA129: »Pogosto stvari, ki so se jim zgodile, stresne,
težavne, sami preigrajo. Preko igre vlog še z nekom
drugim, včasih tudi sami s seboj. Mnogokrat jih
opazimo, ko se igrajo sami s seboj. Izmislijo si zoprne
sovrstnike ali učitelje, starše in materializirajo svojo
stisko na svoj način. Ponovno preigrajo to stvar, ki jih
muči.«



uporaba igre vlog s samim seboj ali
z drugim otrokom za spopadanje s
Najbolj primerni in učinkoviti
travmatičnimi izkušnjami ali
načini igre za delo otroki s
stresnimi, neprijetnimi dogodki
travmatičnimi izkušnjami

JA130: »Ne vem kako to vpliva dolgoročno na njih,
vendar v tistem trenutku nevtralizirajo napetost,
sprostijo stres.«



zagotovi kratkoročni učinki igre
vlog

JA131: » Velika stiska je na primer, da nimaš
zadovoljene potrebe po sprejetju ali povezanosti s
sovrstniki – v tem primeru bi lahko govoril kako naše
delo vpliva na dolgi rok. Otroku puščamo, da sam
sprejme povabilo za neko igro ali ga zavrne. Tisti
otroci, ki veliko komunicirajo z nami, mi rečemo, da se
nas, izvajalcev držijo kot klopi, otroci, ki ne znajo
vzpostaviti stika z drugimi, ali ga ohranjati. In če takšen
otrok nam, mladinskim delavcem predlaga neko igro,
mu mi predlagamo, naj povabi še nekoga, saj je bolj
zabavno, če se igra več ljudi hkrati. In včasih je otrok
kljub našemu predlogu zadržan in ne želi sam pristopiti
do drugih. Takrat ponudimo pomoč, da mi povabimo
druge otroke, otroka vprašamo če se strinja in na
njegovo privolitev povabimo še druge. Na tak način
delujemo.«



problematika iključevanja in
nesprejemanja posameznikov
pomoč mladinskih delavcev pri
vključevanju bolj sramežljivih otrok
in dolgoročni pozitivni učinki dela

JA132: »Tu se mi zdi, da dolgoročno je delo
kontinuirano in prinese neke rezultate.«
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Pripomočki za delo z otroki

Najbolj primerni in učinkoviti
načini igre za delo otroki s
travmatičnimi izkušnjami

Pristopi, načini in metode dela
organizacije

Kako je njihovo delo vplivalo
na otroke

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke s
travmatičnimi izkušnjami

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

Kako je njihovo delo vplivalo
na otroke

kontinuirano delo dolgoročno
prinaša rezultate

24.

25.

26.

JA133: »Včasih imamo primer, ko je otrok nasilen do
drugih, sovrstnikov in mnogokrat gre le za to, da se ta
posameznik ne zna drugače povezati z drugimi. Nihče
mu še ni pokazal, ni imel možnosti se naučiti
drugačnega načina komunikacije. Tukaj vidimo velike
spremembe.«



JA134: »Lahko bi rekel, da je naše delo je hkrati
preventivno in terapevtsko. Otrok bo z izkušnjami in
znanjem, ki ga pridobi pri nas, določene stvari v
življenju bolj učinkovito počel.«



JA135: »Ustvariti je potrebno nek varen prostor kjer se
otrok lahko posveča notranjim impulzom in ni prisotnih
motenj iz strani zunanje okolice, potem je tudi več
možnosti, da bo otrok našel neko primerno stvar, preko
katere se bo s travmo ukvarjal, seveda glede na čas in
zrelost stiske.«



JA136: »Otrok je za razreševanje neke stiske, travme
notranje motiviran.«



notranja motivacije otrok za
reševanje travm in stisk

JA137: »Ljudje smo si različni, različni so načini
razreševanje stisk, vendar več kot je možnosti, bolje je.
Ne morem govoriti o specifični igri, tako kot sem že
rekel, ljudje smo si različni, in vsak ima svoj način
spopadanja s stiskami, tudi otroci.«



pomembnost uporabe različnih
pristopov za različne travme in
odgovarjanje na potrebe otrok

JA138: »Najbolj pomembno se mi zdi, da se otroka pri
igri, delu in ustvarjanju, čim manj moti. Oziroma, da se
odzivamo na njihove potrebe, takrat, ko jih izrazijo.«



pomembnost ne vključevanja
odraslih v igro otrok in
odgovarjanje na njihove potrebe

JA139: »Na primer, če pri igri pade iz drevesa in si
zlomi nogo. Ali če otroci med igro poškodujejo drug
drugega.«



problematika fizičnih poškodb med
igro
problematika poškodovanja med
otroki

JA140: »Kadar otroci še ne poznajo določenih
nevarnosti, na primer da je kamen trd, da je tudi želod
trd, čeprav je želod.«



problematika premajhne
ozaveščenosti otrok o možnih
nevarnostih med igro

JA141: »Mogoče tudi če motorično še niso dovolj
spretni za določeno igro in se na primer s kladivom
udarijo po prstu. Vendar temu sledi nek nauk – kaj
lahko otrok naredi, da se naslednjič ne bo udaril. Tako
postane bolj pozoren."



problematika slabe motorične
razvitosti otrok kot možna
nevarnost igre
učenje o nevarnostih na podlagi
izkušenj

JA142: »Recimo v času petard, ki so za otroke igra,
vendar so posledice lahko nevarne in trajne. Okvare
vida, sluha, raztrganine ...«



problematika fizičnih poškodb med
igro

JA143: »Igra lahko negativni učinek takrat, ko otroci
niso ozaveščeni o stranskih učinkih in o posledicah, ki
jih igra lahko ima.«



problematika premajhne
ozaveščenosti otrok o možnih
nevarnostih in posledicah igre

JA144: »Čisto odkrito, z gotovostjo ne morem trditi, da
ima igra terapevtske učinke. Zase vem, da je zame kot
otroka, imela zelo terapevtske učinke. Igra, ustvarjanje.
Vendar če mi otrok ne pride povedati sam in mi ne da
povratne informacije, ne morem vedeti.«



neprepričanost o terapevtskih
učinkih igre
črpanje iz osebnih izkušenj in
pomembnost ustvarjanja ter igre
pomembnost povratne informacije
kot potrditev njihovega dela

JA145: »Na tem mestu se mi zdi izredno pomembna
definicija travme, kaj travma pravzaprav je. Travma je
nekaj, kar se ti je zgodilo v preteklosti. Sam bolj
verjamem, da način, kako mi živimo danes, kako
razmišljamo, delujemo, da nam to povzroča travmo, ne
dogodek iz preteklosti.«



JA146: »Ne bom trdil, da je v takih primerih igra
najboljši način ali edini možni način za soočanje s tem.
Predvsem je zelo pomembno terapevtsko delo na dolgi
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problematika nasilja med otroki
zaradi nezmožnosti povezovanja z
drugimi
opažanje sprememb pri
vključevanju nasilnih otrok
preventivno in terapevtsko delo
organizacije
dolgoročni pozitivni učinki dela
organizacije

Pristopi, načini in metode dela
organizacije

pomembnost ustvarjanja varnega,
nemotečega prostora za otrokovo
soočanje s travmami
Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke










pomembnost definicije in
dojemanja travme
travma kot razmišljanje in
doživljanje sedanjosti in ne dogodki
iz preteklosti
pomembnost združevanja različnih
pristopov in dolgoročnega
delovanja za spopadanje s travmami

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

Kdaj ima igra negativne učinke
na otroke

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

rok. Dlje trajajoče stvari, ki se dogajajo in bolj jih
posameznik ponotranji, bolj postanejo del prepričanj o
sebi in okolju.«



problematika dlje trajajočih
negativnosti za samopodobo in
sprejemanje okolja

JA147: »K nam na igrišče je hodil otrok, za katerega se
je kasneje izvedelo, da je bil spolno zlorabljen. Zanj je
bilo zagotovo premalo, da se je hodil k nam igrat.
Seveda je bilo dobro to, da je bil v tistih trenutkih na
varnem in se je pri nas ukvarjal še s čim drugim, kot s
spolnim nasiljem, katerega je doživljal.«



pomembnost vključevanja različnih
pristopov za otroke s hujšimi
travmami
pomembnost nudenja varnega
okolja za otroke s travmatičnimi
izkušnjami

JA148: »Ampak vsekakor je le to premalo. Tudi, če bi
imel možnost vsak dan hoditi k nam na igrišče, to ni
dovolj. Potrebno je najprej to nasilje prekiniti in
ustvariti varno okolje za bivanje.«



JA149: »Pri spolnih zlorabah se veliko uporabljajo igre
za komunikacijo z otrokom. S pomočjo lutk, da otrok
prikaže in pokaže kaj in kako se je zloraba dogajala.«



izpostavitev uporabe lutk za
komunikacijo s spolno
zlorabljenimi otroki

JA150: »Drugače pa pri kakšnih emocionalnih,
vedenjskih težavah, je igra izredno uporabna. Vendar je
zelo odvisno od posameznika. Odlično je, če imaš
možnost delati skupaj s starši.«



pomembnost uporabe igre za
čustvene in vedenjske težave otrok
pomembnost sodelovanja s starši

JA151: »Ja, razmišljam. Prvič razmišljam na tak način.
Kadar otrok doživljajo ponavljajoče se nasilje, recimo
vrstnikov, in to dogajanje redno preigrava, a se mu to
še vedno dogaja. Takrat recimo pride otrok do enega
izmed nas in nam zaupa, kaj se mu dogaja. In tako mi
skupaj s tem otrokom igramo neke igre vlog, kaj on
lahko naslednjič naredi. In ta otrok pride naslednjič
nazaj k nam in poroča, ali je ta predlog, ki smo ga
sestavili pomagal. In se nam je že zgodilo, da so otroci
sami razrešili težavi, s katerimi so se soočali izven
igrišča.«



JA152: »Vendar je pomembno vse. Ni dovolj, da bi se
on z nami le pogovoril o tem in nič storil. Kar želim
reči je, da so določene stvari, pri katerih ima otrok
dejansko moč vplivati na svoj položaj, ter določeni
stvari spremeniti. Lahko je to le pogled ali drugačno
stališče glede določene situacije.«



pomembnost sprejemanja
odgovornosti in zavedanja lastnih
zmožnosti za spremembe

JA153: »So pa seveda neke situacije, ko le z otrokom
ne gre, kjer otrok ne more in ne sme prevzeti
odgovornosti za stvari, ki se mu dogajajo in da bi sam
skušal vplivati na to. Predvsem pri fizičnem ali težkem
psihičnem nasilju, spolnih zlorabah.«



pomembnost pomoči otrokom, ki
doživljajo težka fizična in psihična
nasilja
pomembnost otrokovega ne
sprejemanje odgovornosti pri težjih
dogodkih

JA154: »Glede na to, da se v velikem številu vračajo,
se mi zdi, da so izredno zadovoljni z našim delom, z
možnostmi, ki jim jih pripravljamo oziroma, ki jih
skupaj pripravljamo.«



JA155: »Ne zdi se nam pomembno, da imamo
ogromno obiskov v naših programih. Osnovna
filozofija je, da ustvarjamo programe skupaj z otroki,
saj to pomeni, da otroci to igrišče posvojijo za svoje in
hodijo na svoje doživljajsko igrišče.«



JA156: »Vsekakor so še vidiki, ki bi jih želeli
izboljšati, spremeniti, že to, da bi imeli večkrat odprto
na primer. Glede na povratne informacije otrok se mi
zdi, da se radi vračajo. Tako da so odzivi otrok dobri.«



JA157: »To se kaže tudi takrat, ko mora kakšen otrok
zapustiti igrišče, ker ni spoštoval pravil. Najprej seveda











pomembnost vključevanja drugih
pristopov za otroke s hujšimi
travmami
pomembnost izločitve otroka, ki
doživlja nasilje, iz nevarnega okolja
Najbolj primerni in učinkoviti
načini igre za delo otroki s
travmatičnimi izkušnjami
Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

pomoč mladinskih delavcev pri igri
vlog za spopadanje z
vsakodnevnimi problemi in
težavami
pomembnost lastnega reševanje
težav in spodbuda mladinskih
delavcev
Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke








27. a
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Kdaj igra ne pomaga



veliko zadovoljstvo otrok nad
delom organizacije
otroci se radi vračajo v dejavnosti
organizacije

Kdaj igra ne pomaga

Odziv otrok na delo
organizacije

nepomembnost števila otrok pri
aktivnostih
pomembnost ustvarjanja programov Pristopi, načini in metode dela
organizacije
skupaj z otroki
pomembnost sprejemanja igrišča za
svojega
možnosti za izboljšave dela
organizacije
otroci se radi vračajo v dejavnosti
organizacije
izločitev otrok iz igrišča ob
prekrških in želja otrok po obisku

igrišč in razrešitvi konfliktov

izrazi jezo nad kaznijo. Vendar kljub temu se ponavadi
vrnejo in sami predlagajo, da bi se pogovorili o
dogodku, zato da se lahko vrne na igrišče. To pomeni,
da ima željo po razrešitvi in ponovni vključitve v samo
dogajanje. To so neke merske enote našega dela.«

27. b

Odzivi otrok na delo
organizacije

JA158: »Ali eden izmed pokazateljev je tudi, da nam
pridejo povedati določeni stvari, ki nam jih še nikoli
niso, ker zaupanje še ni bilo dovolj razvito. Tudi to je
neko merilo oziroma dobra povratna informacija za
nas.«



velika stopnja zaupanja med otroki
in mladinskimi delavci kot
pokazatelj dobrega dela

JA159: »Otroci so zelo motivirani. Recimo nekaj jih
gradi svoje hiše in prinesejo domače orodje, če kakšni
materiali za gradnjo manjkajo, jih prinesejo s seboj,
poiščejo ali jih celo pripeljejo starši, da lahko nemoteno
delajo dalje.«



velika motiviranost otrok za igro in
sodelovanje

Pozitivni učinki dela organizacije na otroke – primer:
Otrok, ki je bil star nekje šest let, ko je začel hoditi na igrišče. Moja opažanja glede njega so
bila, da je bil izredno nevaren sebi in drugim. Težko je kontroliral jezo, prva reakcija na nek
konflikt ali na oviro, na katero je naletel pri zadovoljevanju določene potrebe, ki jo je imel v
tistem trenutku, je bila zagrabiti kamenje in ga vreči. Ena izmed reakcij je bila direkten napad.
Mislim, da je tudi šola pomagala in delala z njim v tej smeri, vendar mislim, da je naše delo
pripomoglo k spremembam, ki jih opažam sedaj. Vidim spremembe v vedenju, ki je veliko
bolj varno. Ima veliko večjo povezanost z otroki, saj se včasih z njim nihče ni hotel igrati, saj
jim ni bilo prijetno. Otrok je sedaj star 11 let, razlika v njegovem vedenju pa je močno opazna
in pozitivna.
Opažamo spremembe. Seveda je tudi to, da otroci odraščajo in da nismo le mi tisti dejavniki,
ki pripomoremo k spremembam. To je zagotovo. A kljub temu lahko rečemo, da je en košček
spremembe prispeval igrišče. Vedeti pa ne moremo za zagotovo kaj in kako, vendar to ni
pomembno. Pomembno je, da spremembe so in da so opazne.
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6.6

Priloga 6

Intervju z Jannom Willemsom, strokovnim delavcem iz Nemčije, iz organizacije SpielTiger
(JW1 - JW109)
KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

1.

JW1: »Diplomant Filozofske fakultete (Faculty of art),
socialni delavec.«



diploma iz socialnega dela na
Filozofski fakulteti (Faculty of
art)

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

2.

JW2: »26 let, rojen sem bil leta 1989.«



26 let

Starost intervjuvanca

JW3: »Eno leto sem delal kot prostovoljec, nato štiri
leta kot študent.«




prostovoljno delo
študentsko delo

JW4: »Sedaj imam redno zaposlitev že dve leti in pol,
podpisano imamo pogodbo. Torej če seštejem, nekje
šest let in pol delam na tem področju.«



redna zaposlitev pri organizaciji
Speil Tiger
šest let in pol delovnih izkušenj
na področju socialnega dela

JW5: »Ne. Imam
organizacijo e.p.a.«



3.

4.

5.

6.

7.

dve

manjši

usposabljanji

z



JW6: »Udeležil sem se kar nekaj kongresov na temo
»igralni avtobus«, ki so bili namenjeni strokovnim
delavcem. Udeležili so se ga delavci iz vseh delov
države. Nimam pa ničesar za kar bi dobil uradno
potrdilo.«



JW7: »Eno leto sem delal na področju državnih
stanovanj z otroki migranti, ki so prišli v državo brez
spremstva staršev. Ti otroci so bili nameščeni v državna
stanovanja. Socialni delavci smo jim skušali pomagati
in jim malo organizirati življenje. Skušali smo jim biti
podpora namesto staršev.«





dodatni usposabljanji z
organizacija e.p.a. (european
playwork association)
udeležba na kongresih na temo
igralni avtobus
neformalna izobraževanja, brez
uradnega potrdila

Delovne izkušnje
intervjuvanca

Dodatna izobraževanja in
usposabljanja



delo z otroki migranti, brez
spremstva staršev
pomoč in organizacija otroških
življenj

Delovne izkušnje in
predhodne zaposlitve na
tem področju

JW8: »SpielTiger e.V.«



naziv organizacije: SpielTiger

Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

JW9: »Največji problem v Nemčiji trenutno je, da
imamo ogromno migrantov. Lansko leto je v državo
prispelo okoli milijon migrantov, ali celo več. Potovali
so skozi Slovenijo, kajne?«



veliko število migrantov v državi

JW10: »Menim, da je največji problem v Nemčiji to, da
je ljudi strah. Strah migrantov. V mestih potekajo
ogromni protesti, ki pozivajo vlado in državo naj jih
pošljejo nazaj. Strah jih je, saj ne vedo, kaj se bo
zgodilo, strah jih je sprememb. Strah dela ljudi nore in
neumne.«





strah pred migranti
protesti zoper migrantov
strah ljudi pred spremembami

JW11: »Imamo tudi ekstremiste – nacistične stranke
pridobivajo vedno več ljudi. Organizirajo vedno več
protestov, sežigajo begunska taborišča ... Trenutno je to
velik problem.«



obstoj ekstremistov (nacističnih
strank)
sežiganje begunskih taborišč

JW12: »Iščemo rešitve in pomagamo ljudem,
migrantom iskati dom. Mestna vlada je odstopila velik
prazen prostor in nanj namestila kontejnerje, da je v njih
naselila okoli 500 migrantov. Ta prostor je bil v majhni
vasici in ljudje so bili prestrašeni, saj je bilo za majhno
vas to res veliko število priseljencev.«



JW13: »V Hamburg je lansko leto prišlo okoli 30.000
migrantov. Cilj je bil, da najdejo primeren prostor za
vse ljudi in da jih ne namestijo v šotore. Migracije so
bile v zimskem času in jih niso želeli nameščati v
šotore. Mislim, da jim je uspelo. Ni bilo enostavno.
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pomoč migrantom pri iskanju
prebivališč
strah ljudi zaradi naseljevanja
prevelikega števila migrantov v
obmestne vasi
veliko število migrantov
iskanje alternativnih prebivališč
za migrante
prepolni migracijski centri

Socialno – politična
problematika države

Problem je bil, ker so bili vsi migracijski centri polni.«
JW14: »V Nemčiji je kar veliko zakonov,
dokumentacije, ki jo je potrebno izpolniti, če želiš
zgraditi hišo. Pridobiti je potrebno veliko dovoljenj. V
tem primeru so ignorirali zakone, pravila, saj so
ugotovili, da drugače ne bodo mogli doseči cilja in da
morajo pospešiti gradnje hiš.«



JW15: »Vendar je situacija še vedno slaba. Veliko
migrantov živi v nekdanjih nakupovalnih centrih,
pisarniških stavbah, pravzaprav kjerkoli, kjer je streha
in se »da živeti«. Stari vojaški objekti in podobno.
Mestna vlada sedaj skuša zgraditi nove hiše in ustvarja
nove dolgoročne programe, za gradnjo novih
stanovanj.«




JW16: »Kljub slabi situaciji moram povedati, da niso le
takšne vrste ljudje, ki so sovražni do migrantov. Imamo
tudi ogromno prostovoljcev, ki pomagajo. Stojijo na
železniških postajah in ljudem nudijo vodo ter hrano. Ni
vse le slabo.«



prostovoljci nudijo pomoč
migrantom

JW17: »Drug problem so ljudje, ki prihajajo iz Turčije
in živijo v Nemčiji že 30 let, vendar imajo še vedno
zelo nizek socialni status – prav te ljudje so najbolj
prestrašeni. Imajo občutek, da jim je bilo nekaj odvzeto
in ne zaupajo vladi, kar je velik problem.«



problematika priseljencev iz
Turčije z nizkim socialni statusom
strah, prestrašenost in nezaupanje
vladi

8.

JW18: »Ustanovljena je bila leta 1989, kar pomeni da
deluje že okoli 26 let.«



delovanje organizacije od leta
1989 (26 let)

9.

JW19: »Obiskujemo 19 različnih lokacij na teden, na
vsaki lokaciji smo tri ure v kosu. Imamo štiri igralne
avtobuse in trije izmed njih, gredo petkrat tedensko na
teren k otrokom, eden pa gre štirikrat na teden.
Zaposleni delamo tri dni z otroki in en dan v pisarni.«





obiskovanje 19 različnih lokacije
tri urno delo na eni lokaciji
uporaba štirih igralnih avtobusov
na terenu
delo z otroki štirikrat do petkrat
tedensko

JW20: »Polno zaposlenih je 12 ljudi, imamo okoli 30
študentov, ki delajo enkrat na teden, včasih tudi več.
Imamo dva prostovoljca in enega pripravnika.«






dvanajst delavcev zaposlenih za
poln delovni čas
pomoč tridesetih študentov
pomoč dveh prostovoljcev
pomoč enega pripravnik

JW21: »Več ali manj socialni delavci in športni
pedagogi. To sta dve področji, ki ju želimo združiti med
seboj. Če študiraš na športni fakulteti in zaključiš, lahko
delaš pri nas.«




zaposleni socialni delavci
zaposleni športni pedagogi

JW22: »Ugotovili smo, da je zelo dobra kombinacija,
saj športni pedagogi vedo vse o gibanju otrok in o tem
kaj je dobro za njih in kaj ne – za njihov razvoj.«



JW23: »Vedno več ljudi je bilo mnenja, da je potrebno
vrniti igro v nekatere predele Hamburga. Vendar
denarja ni bilo, zato so imeli kar nekaj let le nekaj
manjših dogodkov.«



10.

11.

12.













gradnja prebivališč, hiš in
problematika povezana s tem
pridobivanje dovoljenj za gradnjo
in ignoriranje zakonov

slabe razmere migrantov
nameščanje migrantov v nekdanje
nakupovalne centre, pisarniške
stavbe
gradnja novih prebivališč, hiš za
migrante

povezovanje športnih pedagogov
s socialnimi delavci
dobro poznavanje razvoja otrok
športnih pedagogov
zaznana in potrjena potreba po
vrnitvi igre v predele mesta
Hamburg
začetno pomanjkanje denarja in
nezmožnost izvajanja želenih
programov

JW24: »Nato je zaradi vojne v bivši državi Jugoslaviji
v Nemčijo začelo prihajati vedno več migrantov,
situacija je bila zelo podobna trenutni.«




vojna v bivši državi Jugoslaviji
prihod velikega števila migrantov

JW25: »Vlada mesta Hamburg je nato financirala
organizacije, ki so delale v migracijskih centrih in
podarila nekaj igralnih avtobusov.«



financiranje organizacij za pomoč
migrantom
mestna vlada podarila nekaj
igralnih avtobusov
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Časovno delovanje
organizacije

Pogostost in način
delovanja organizacije

Število zaposlenih v
organizaciji in ostali
sodelujoči

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

Ustanovitev organizacije
in njeni začetki

JW26: »In ustanovljena je bila organizacija. Predvsem
zaradi potreb migrantov iz nekdanje Jugoslavije.«



potrebe migrantov iz nekdanje
Jugoslavije za ustanovitev
organizacije

JW27: »Prav tako je bilo kar veliko otrok iz Rusije.
Veliko Rusov je že živelo v Nemčiji, vendar so se vrnili
nazaj. Po padcu Berlinskega zidu so se vrnili v Nemčijo
in bili prav tako naseljeni v centre.«



prihod velikega števila Ruskih
otrok po padcu Berlinskega zidu
naselitev Ruskih ljudi v
migracijske centre

JW28: »Večinoma so v centrih otroci iz Sirije,
Afganistana, Iran, Iraka in kar nekaj iz Balkanskih
držav. Vendar je teh vedno manj, saj so jih letos poslali
nazaj v svoje države.«



JW29: »Večinoma se soočajo s travmami predvsem
zaradi vojne in dogodkov, ki so jih doživeli med njo –
izguba staršev, selitev, dolgo potovanje.«



JW30: »Eden izmed velikih travm je nato iskanje
novega doma.«



travme zaradi iskanja novega
doma

JW31: » Želijo vedeti več o Nemčiji, kaj je tipično
zanjo, želijo jo bolje spoznati. Velik problem za njih je
prilagoditev na okolje.«



želja migrantov po poznavanje
Nemčije
težave s prilagajanjem na novo
okolje

JW32: »Vedno imamo občutek, da imajo veliko
potrebo po gibanju ter miganju. Cele dneve posedajo in
ne migajo in se ne gibljejo. Kadar pridemo mi se jim
odpre in čutijo veliko potrebo, da se znebijo energije, ki
se je nabirala. Resnično so navdušeni, ko pridemo, mi
pa smo tisti, ki se soočamo z njihovo odvečno energijo.
V centrih jim je dolgčas.«



JW33: »Veliko hitreje postanejo nasilni kot ostali
otroci. Prepire ne rešujejo s pogovorom, vendar takoj
preidejo na udarce in nasilje. Resnično so ranljivi in
občutljivi.«




JW34: »Vendar poleg vsega tega so normalni otroci.
Vse kar je tipično za otroke pri določenih letih, velja
tudi za njih. Vsi si želijo najti prijatelje, vsi želijo iti v
šolo in se učiti, le da imajo oni svojo preteklost in
ozadje s katerim živijo.«





JW35: »Otroci od štirih let starosti in do nekje petnajst
ali več. Večinoma.«



delo z otroki starimi od 4 do 15
let

JW36: »Imamo pa tudi otroke, ki so stari manj kot štiri
leta.«



delo z otroki mlajšimi od 4 let

JW37: » Imamo tudi odrasle, ki jim je enostavno
dolgčas in vidijo, da imamo na primer ročni nogomet in
pridejo, ker se želijo zabavati.«



delo z odraslimi osebami, ki jim
je dolgčas in imajo željo po
zabavi

JW38:
»Zelo
odvisno
kam
gremo.
V
Schnackenburgallee imamo okoli 60 otrok na dan, na
drugih krajih jih imamo okoli 30, 40. Če seštejem vse
skupaj, mislim da imamo tedensko stike z okoli 1000
različnimi otroki. Seveda govorim za celotno osebje
SpielTiger, ne jaz osebno.«




delo s 30 do 60 otroki
stiki z 1000 različnih otroki
tedensko

JW39: »Imamo svojo pisarno. Ta je kar precej velika,
imamo pa tudi ogromno skladišče za igrače, igrala in
pripomočke.«




lastna pisarna
skladišče za igrala in pripomočke

JW40: »Hodimo v migracijske centre in predele
Hamburga, kjer nas potrebujejo. Na primer šole, igrišča




delo v migracijski centri
delo v predelih mesta, šolah,





13.

14. a

14. b

14. c

167











v migracijskih centrih otroci iz
Sirije, Afganistana, Irana, Iraka in
Balkanskih držav
vračanje migrantov iz Balkanskih
držav

Družbeno – socialno
delo z otroki, ki doživljajo travme ozadje otrok, s katerimi
zaradi vojn, izgube staršev,
dela organizacija, travme
selitve, dolgega potovanja
ki jih doživljajo

velika potreba otrok po gibanju,
miganju
neaktivnost otrok čez dan in
odvečna energija, ki se nabira
dolgočasno življenje v migracijski
centri
soočanje strokovnih delavcev z
odvečno energijo otrok
nasilne reakcije otrok
reševanje prepirov z nasiljem in
pretepi
ranljivost in občutljivost otrok

Značilnosti otrok s
katerimi dela organizacija

tipični, normalni otroci
iskanje prijateljstev
želja otrok po obiskovanju šole in
po učenje
otroci s težko preteklostjo in
ozadjem

Starost otrok, s katerimi
dela organizacija

Število otrok s katerimi
dela organizacija

ali dele mesta, kjer nimajo veliko prostora za igro.«
15. a

16.

17.

18.

igriščih, kjer ni prostora za igro

JW41: » Imamo tudi igralni avtobus, ki gre na predel
Hamburga, kjer so očitni socialni problemi. Ta avtobus
ni namenjen za migracijske centre, vendar deluje na
obrobju mesta, kjer živijo revnejši ljudje.«



JW42: »Delujemo tako, da izberemo neko območje
kjer nas potrebujejo in smo tam dalj časa. Na primer
vsako sredo od 15.30 – 18.30 smo na enem mestu.
Seveda se območja spreminjajo. Kadar vidimo, da nekje
ni več potrebe in nas ne potrebujejo več, da se otroci
znajdejo sami, najdemo drugo območje, kjer potreba je.
Kadar vidimo, da nima več smisla vztrajati, da ni otrok,
ki bi se igrali, zamenjamo prostor.«



JW43: »Delo z igro ('playwork'). Ugotovili smo, da ne
potrebujemo specifičnih teoretičnih metod na katerih bi
sloneli. Ne delujemo tako, da bi brali in se nato odločili,
da bomo delali po točno določeni metodi. Začnemo in
delamo neko stvar in šele kasneje vidimo, da ima ta
pristop neko teoretično ozadje. Ni naš način, da bi se
držali in delali po točno določenih metodah.«



JW44: »Naš največji pripomoček je igralni avtobus.
Vedno imamo s seboj veliko žog. Žogo za odbojko,
nogomet, košarko, male žogice. Prav tako imamo lesene
igre, s katerimi se igrajo zunaj. Z njimi otroci lahko
ustvarjajo kar želijo. Vedno imamo na razpolago papir
za ustvarjanje. Prav tako imamo vozila.«




uporaba igralnega avtobusa
uporabljani pripomočki za delo z
otroki: žoge, lesene igrače,
pripomočki za ustvarjanje, papir,
vozila

JW45: »Skušamo spodbuditi, da bi se otroci čim več
igrali sami. Mi prinesemo pripomočke katere oni
vzamejo in počnejo kar želijo in kar jim paše.
Pomembno je, da sami ustvarjajo igro. Ni dobro uvajati
preveč pravil v otroško igro. Otrokom skušamo vrniti
oziroma spodbuditi lastno kreativnost.«




spodbujanje proste, svobodne igre
nudenje pripomočkov s strani
Pristopi, načini in metode
mladinskih delavcev
dela organizacije
prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom
spodbujanje kreativnosti

JW46: »Večinoma so to igre v katere se vključiš kadar
želiš. Igre, kjer ni točno določenih ekip. Skušamo biti
čim bolj fleksibilni, da se otroci lahko pridružijo in tudi
zapustijo igro kadar želijo.«



JW47: »Prav tako smo ugotovili, da za velike skupine
otrok niso primerne igre, kjer so prisotna tekmovanja
med ekipami, tako da se skušamo izogibati igram, ki
imajo zmagovalce in poražence.«



izogibanje tekmovalnim igram z
zmagovalci in poraženci v velikih
skupinah otrok

JW48: »Pomembno je, da se igramo z vsemi, ter da
vključujemo igre, ki so primerne za vse otroke.«



pomembnost vključevanja vseh
otrok

JW49: »Kadar imamo manjše skupine so tekmovalne
igre super in jih skušamo vključiti, saj se ne moremo
izogniti dejstvu, da imajo otroci radi tekmovanje in
tekmovalnost. Če igramo le ne tekmovalne igre, se hitro
naveličajo.«



uporaba tekmovalnih iger pri
manjših skupinah
želja otrok po tekmovalnih igrah

JW50: »Vedno je odvisno od prostora, situacije in
otrok. Imamo spisek stvari, ki jih lahko počnemo z
otroki, vendar ponavadi delujemo tako, da preverimo
situacijo v kateri smo in vidimo kaj tisti dan otroci
potrebujejo. In nato improviziramo.«



JW51: »Skušamo vključiti vse potrebe otrok. Izredno
pomembno pravilo, katerega želimo približati vsem
otrok je, da se z nami lahko igra kdorkoli, naj bo to
otrok star 4 ali 5 let, ali pa 30 letni odrasel.«




odgovarjanje na potrebe in želje
otrok
vključevanje vseh željnih igre

JW52: »Skušamo najti igro, ki jih združi, da se lahko
igrajo skupaj. Seveda se pa zavedamo, da imajo različne



združevalne, skupinske igre
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delo v predelih mesta kjer so
socialnimi problemi in revnejše
prebivalstvo

Prostori in kraji, kjer
deluje in dela organizacija

delovanje kot odgovor na potrebe
okolja
nestalno področje delovanja
opazovanje okolice in potreb, ter
odzivanje nanje

delo z igro ('playwork') kot
metoda dela
brez opiranja na določene metode
Pristopi, načini in metode
dela
dela organizacije
spontano delo

uporaba sodelovalnih,
prostovoljnih iger
skupinske igre brez ekip
spodbujanje prostih iger

Pripomočki za delo z
otroki

Igre, ki jih organizacija
uporablja

odgovarjanje na potrebe in želje
Pristopi, načini in metode
otrok
dela organizacije
improviziranje pri igranju z otroki

Igre, ki jih organizacija
uporablja

potrebe in želje.«

19.

JW53: »Enega sem že omenil – težave rešujejo z
nasiljem. Med seboj se ne pogovarjajo vendar takoj
udarijo in začnejo pretep.«




agresivno in nasilno vedenje otrok
pomanjkanje komunikacije med
otroki

JW54: »Eden izmed zelo velikih izzivov za nas je
jezik. Ne le, da otroci ne morejo komunicirati z nami,
tudi med seboj se težko sporazumejo.«




jezikovne ovire pri delu z otroki
jezikovne ovire med otroki

JW55: »Prav tako se pojavljajo etnični in verski
problemi.«



etnični in verski problemi med
otroki

JW56: »Otroci imajo občutek oziroma mislijo, da
morajo od nas vedno kaj dobiti. Na primer, če imamo s
seboj avtomobile poganjalce mislijo, da lahko kar
pridejo in jih vzamejo.«



visoka pričakovanja in zahteve
otrok do mladinskih delavcev

JW57: »Ves čas jim razlagamo in dopovedujemo, da so
igrače za vse. Mislijo, da bo igračo dobil tisti, ki bo
najhitrejši in najmočnejši. Mislijo, da če bodo najbolj
glasni, bodo stvari dobili prvi.«



pomanjkanje socialnih veščin
otrok
slab občutek za delitev stvari med
otroki

JW58: » Prav tako niso vajeni deliti med seboj. Naučili
so se, da če želijo nekaj dobiti, to najlažje dobijo na
silo.«



JW59: »Velik izziv je kako obdržati naše pripomočke.
Imamo težave z otroki, ki kradejo. Tu gre za dolg
proces. Veliko je pogovarjanje in govorjenja, vendar
zaradi problemov z jezikom je otrokom težko
dopovedati.«




soočanje s krajo pripomočkov
jezikovne ovire pri
sporazumevanju

JW60: »Izumili smo svoj način, besedo, ki jo
uporabimo kadar nekaj ni dovoljeno (»subsarap«).
Skušamo jim dopovedati, da pripomočki, igrače niso le
za enega, vendar za vse. Skušamo jim pokazati pomen
skupnosti, da če nekaj ukradejo, ukradejo celotni
skupnosti, ne le nam, saj naslednjič tega ne bomo imeli
s seboj. In da to ni dobro.«



uporabljanje izmišljene besede za
neodobravajoča dejanja
širjenje občutka za delitev stvari
širjenje občutka skupnosti

JW61: »Seveda se tudi sami izogibamo situacijam, kjer
lahko pripomočke brez problema ukradejo. Na primer
vedno smo imeli problem z loparji – ukradli so nam jih
že mnogo. Tako smo ustvarili sistem in kadar je kdo
želel lopar, nam je izročil svojo osebno izkaznico, in ko
so jih prinesli nazaj, so dobili tudi izkaznice. Vendar
nam ta sistem ni bil preveč všeč, saj je šlo za prevelik
nadzor in kontrolo, katere imajo že tako veliko. Nismo
jih želeli nadzorovati na tak način.«



JW62: »Sedaj skušamo delovati z zaupanjem. Kadar
dobijo nek pripomoček skušamo biti strogi in resni
glede izposoje in ponavadi deluje.«




delovanje temelječe na zaupanju
strog in resen pristop do otrok

JW63: »Vemo, da majhnih stvari ponavadi ne kradejo
zato, ker bi bili zlobni ali slabi, vendar zato, ker tam
ničesar drugega nimajo. Zavedamo se, da se kraji ne
moremo in nikoli ne bomo mogli popolnoma izogniti in
se bo dogajala ves čas. Najboljši način, da bi se krajam
lahko izognili je, da s seboj ne bi prinesli ničesar.«




zaupanje v otroke
kraja zaradi pomanjkanje
pripomočkov za igro v
migracijskih središčih

JW64: »Vendar gre za otroke in kadar nismo tam,
otroci potrebujejo nekaj, s čimer se bodo zamotili in
igrali. Tako krajo tudi vzamemo in vzamemo to kot del
našega dela.«



kraja zaradi pomanjkanje
pripomočkov za igro v
migracijskih središčih

JW65: »Vendar to pomeni, da imajo potem igračo le
tisti otroci, ki jo ukradejo in ne otroci, ki so pridni, kar
pomeni, da otroci, ki ne kradejo nimajo ničesar, s čimer
bi se igrali. Kraja se dogaja ves čas, vsak drugi teden
»izgubimo« žogo za nogomet.«



napačna moralna vzgoja pri
toleriranju kraje
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Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

slab občutek za delitev stvari med
otroki
nasilno vedenje otrok za
doseganje svojega

stalni nadzor nad pripomočki, kot
način izogibanja kraji
osebno nadzorovanje
posameznikov in opustitev le tega
zaradi že prevelikega nadzora
Pristopi, načini in metode
otrok
dela organizacije

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

20.

JW66: »Vendar se stvari izboljšujejo. Otroci so nas
spoznali, vedo da pridemo dvakrat na teden in nimajo
več tako velike potrebe po kraji ker vedo, da bomo
ponovno prišli.«




izboljševanje problematike kraje
zaupanje otrok v mladinske
delavce

JW67: »Kadar izginejo res drage stvari se resnično
trudimo, da jih dobimo nazaj. Za dražje in bolj vredne
pripomočke imamo v ekipi določeno skupinico, ki te
predmete nadzoruje, da jih ne morejo ukrasti. Ves čas
jih ima nekdo na očeh. Vsi naši pripomočki so
označeni, da je res jasno, da so naši in ne njihovi.«



stalni nadzor mladinskih delavcev
nad vrednejšimi pripomočki

JW68: »Včasih se zgodi, da imamo med otroki
detektive, ki pridejo in nam povedo, da je nekdo skušal
nekaj ukrasti. Včasih nekateri niti ne vedo, da nekaj
ukradejo, ker ne poznajo našega načina dela in to ne
storijo namenoma.«



pomoč otrok pri opozarjanju na
krajo
nenamernost kraje pri nekaterih
otrocih

JW69: »Dogajajo se tudi specifični problemi zaradi
nas. Nekje smo imeli velike probleme z romskimi
otroci, ki so kradli naše pripomočke, kradli več kot
ostali otroci. Tako se je zgodilo, da vedno ko je nekaj
izginilo, so otroci izpostavili Romske, samo zato ker so
bili Romi. In predsodki so nastali zaradi nas. Problemi
so bili takrat, ko smo bili tam mi. Mnogokrat niso bili
niti krivi.«



problematika etiketiranja in
obtoževanje otrok določene
etnične pripadnosti

JW70: »Največkrat se začne ob 10h dopoldan v pisarni,
kjer se srečamo s sodelavci. Skupaj organiziramo delo
in preverimo, če je potrebno narediti kaj birokracije, na
primer odgovoriti na elektronska sporočila, preverimo
če je potrebno popraviti kakšne pripomočke ...«





organizacija dela v pisarni
birokratsko delo v pisarni
pripravljanje pripomočkov za
delo z otroki

JW71: »Nato pripravimo avtobus. Okoli 1h pride
preostanek ekipe, študenti. Skupaj se usedemo in
določimo cilje za tisti dan. Določimo kaj bomo delali
tisti dan. Pogovarjamo se, naredimo načrt, kaj bomo
prinesli otrokom in kaj bo kdo storil, kakšne ima kdo
naloge.«




pomoč študentov pri delu z otroki
določitev aktivnosti, ciljev in
priprava načrta
priprava pripomočkov in
igralnega avtobusa

JW72: »Nato pripravimo avtobus in se odpeljemo do
otrok. Tam smo tri ure, se igramo, nato se vrnemo,
pospravimo vse pripomočke iz avtobusa. Nato
napišemo poročilo za tisti dan.«




tri urno delo z otroki na terenu
pisanje poročila po zaključenem
dnevu

JW73: »Vedno začnemo na isti način. Na začetku
imamo začetne igre pri katerih skušamo združiti skupaj
vse otroke, jih pozdravimo in vključimo vse v prvo igro.
Nikoli ni tako, da bi se pripeljali in najprej ponudili vse
pripomočke, ki jih imamo s seboj, saj na začetku
skušamo vključiti in združiti vse otroke. Nato se igramo
skupne igre nekje pol ure, včasih tudi eno uro, če sami
izrazijo željo.«



vključevanje vseh otrok pri
začetnih igrah v krogu
pomembnost vključevanja vseh
otrok
daljše vodenje skupnih iger, glede
na željo otrok

JW74: »Potem skupaj z otroki zložimo pripomočke iz
avtobusa in sledi čas za prosto igro. Kreativni kotiček je
v avtobusu ali nekje zunaj, kjer ustvarjajo kar želijo,
zunaj imamo igre z žogo.«














JW76: »Mi
potrebujejo.«

nas



odzivanje na potrebe otrok

JW77: »Problem pri tem je, da ne vemo, ali so otroci
travmatizirani ali ne. Ne pripada jim pregled
strokovnjakov, ki bi potrdili, da so doživeli določene
travme, saj je psihologe zelo težko dobiti. Migrantov je




nezmožnost potrditve travme
preveliko število migrantov in
premajhno število psihologov za
psihološko obravnavo otrok

se

jim pridružimo

tam

kjer
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Delovni dan z otroki

pomoč otrok pri postavljanju
pripomočkov
prosta igra otrok v avtobusu ali
zunaj na prostem
postavljeni različni kotički

JW75: »Pol ure pred zaključkom jih opozorimo in
skušamo dobiti vse naše stvari nazaj v avtobus. Na
koncu sledi ena ali dve skupni igri, kjer zopet skušamo
vključiti vse in se skupaj poslovimo.«



Delo uslužbencev v
organizaciji

zbiranje pripomočkov na koncu
popoldneva
zaključek dela s skupinskimi
igrami, ki vključujejo vse otroke

Značilnosti otrok s
katerimi dela organizacija

preveč, psihologov pa očitno premalo.«

21.

JW78: » Lahko le sklepamo, da je otrok doživel
določeno travmo in je zaradi tega travmatiziran. Kadar
na primer vidimo, da je nekoga težko kontrolirati,
umiriti ali da ima čustvene, vedenjske težave. Vendar
nikoli ne moremo vedeti zagotovo.«



prepoznavanje in opazovanje
vedenja otrok in analiziranje le
tega

JW79: »Skozi izkušnje smo ugotovili in se naučili, da
je za spopadanje s travmo izredno dobro gibanje. Veliko
gibanja. Menim, da naš način dela pomaga otrokom
predelati travmo in se je znebiti.«



gibanje kot način spopadanja s
travmo
pozitivni učniki dela organizacije
pri spopadanju s travmami

JW80: »Skušamo ustvariti prostor kjer se lahko soočajo
s svojimi travmami, vendar pa se otroci z njimi borijo in
shajajo na svoj način. Na primer pridobijo in gradijo si
prijateljstva. To izredno pomaga.«








23.

Najbolj primerni in
učinkoviti načini igre za
ustvarjanje prostora za soočanje s delo otroki s travmatičnimi
travmami
izkušnjami
otrokovo lastno soočanje s
travmami
pomembnost prijateljstva za
spopadanje s travmami

JW81: »Ti otroci skušajo biti normalni, živeti normalno
življenje. Mi jim pomagamo biti srečni. Menim, da to v
splošnem vedno pomaga. Nimamo terapij kot takšnih.
Nismo igralni avtobus za otroke s travmami ali kaj
podobnega, smo le igralni avtobus za otroke.«



JW82: »Menim, da naše delo zelo pomaga, da se otroci
soočajo s svojimi travmami, vendar to ni naš glavni cilj.
Naš glavni cilj je, da se igramo. Skušamo jim
omogočiti, da bi zaživeli kar se da normalno življenje,
kakor je to glede na okoliščine sploh mogoče.«



JW83: »Pomembno se mi zdi, da jim skušamo vrniti
otroštvo, saj gre veliko otrok skozi izkušnje, katere
noben otrok ne bi smel nikoli doživeti. Noben otrok ne
bi smel biti prisiljen zapustiti svoj dom, državo in nato
živeti v migrantskih centrih. To so stvari, ki se ne bi
smele dogajati. To ni otroštvo. Zato jim ga vsaj delno
skušamo vrniti.«



JW84: »To je tudi eden naših velikih ciljev – zgraditi
razmerja, odnose z njimi, da nas vidijo ter spoznajo kot
osebe in ne le kot nekoga, ki pride in gre. Skušamo jim
pokazati, da smo tu. Da smo tu za njih. To želimo
doseči.«



JW85: »Vendar je to dolgotrajen proces, pridobiti
njihovo zaupanje in zgraditi odnos.«



dolgotrajen prorce grajenja
zaupanja

JW86: »Mislim, da je igra del terapije, vendar menim,
da ne bi smelo biti le to. Morala bi biti velik del
terapije, vendar menim, da bi moralo biti podprto iz
strani ljudi, ki so usposobljeni za izvajanje terapij –
psihologi. Moralo bi biti oboje.«




dojemanje igre kot del terapije
pomembnost izvajanja terapij
vodenih od psihologov
pomembnost združevanja klasične
terapije in igre

JW87: »Da. Vendar nisem psiholog, ne vemo
zagotovo.«



pomembnost združevanja klasične
terapije in igre

JW88: »Kot sem že rekel. Pomaga otrokom vrniti
otroštvo. Mislim, da je to zelo pomembno.«



vrnitev otroštva otrokom s
pomočjo igre

JW89: »Pomaga graditi prijateljstva, pomaga graditi
zaupanje.«



igra kot pomoč za graditev
prijateljstva in zaupanje

JW90: »In seveda gibanje. Mislim, da pomaga za
veliko stvari – tudi odraslim. To je tisto, kar te potiska
dalje in ti daje dober občutek. Mislim, da je to zelo
dobra plat igre.«



pomembnost gibanja tako za
otrok kot odrasle
gibanje za ustvarjanje dobrega
občutka in vzbujanja motivacije
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želja otrok po normalne otroštvu
in življenju
pomoč mladinskih delavcev pri
osrečevanju otrok
delo brez vodenih terapij za
otroke

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnimi izkušnjami

pozitivni učniki dela organizacije
pri spopadanju s travmam
glavni cilj organizacije je igra in
igranje
omogočanje normalnega življenja
Igra, kot način terapije za
otrokom
otroke s travmatičnimi
vrnitev otroštva otrokom s
izkušnjami in njen način
pomočjo igre
vplivanja

pomembnost vzpostavljanja
odnosov z otroki
nudenje pomoči in grajenje
zaupanja

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnim izkušnjam

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

24.

JW91: »Mogoče tudi to, da jim pomaga pustiti stvari,
ki jih tarejo za seboj, pa tudi če le za kratek čas. Za ta
kratek čas, ko se igrajo, ne razmišljajo o svojih
problemih, na primer: moja mame ni več, moja hiša je
pogorela, moji prijatelji so vsi daleč stran in ne vem kje
so ... Vse to lahko pustijo za sabo in se samo igrajo. In
so otroci.«



JW92: »Igra jim daje možnost, da za kratko časovno
obdobje pozabijo na svoje težave in probleme. Tako
lahko na dolgi rok predelajo te dogodke in travme.«







25.

26.

igra kot pomoč pri občutenju
brezskrbnosti in pozabljanju na
travme
igra kot pomoč pri predelavi
travmatičnih dogodkov

JW93: »Prav tako pri igri lahko ugotovijo, da so pri
nečem dobri. Karkoli že to je. Lahko ugotovijo, da so
kreativni in da izredno dobro rišejo, mogoče so dobri
pri igranju nogometa. Menim, da je to izredno
pomembno za otroke, da vidijo, da so dobri v nečem in
tudi nam to z veseljem pokažejo. Hvalijo sebe in nam
kažejo svoje izdelke, da vidimo, kaj so ustvarili. To jim
pomaga, da si povrnejo zaupanje sami vase in da
pridobijo samozavest.«



JW94: »Mogoče ravno druga stran tega, kar sem
omenil malo prej – da ugotovijo, da v nečem niso dobri.
Vendar menim, da je tudi to pozitivno. Doživeti
občutek, da v nečem nisi dober, vendar se zavedati, da s
tem ni nič narobe. V takih primerih jih skušamo mi
spodbuditi, da ponovno poizkusijo in se poizkusijo
izboljšati. Vendar če jim določena stvar v tretje ali
četrto ne uspe jih skušamo spodbuditi, naj poizkusijo
kaj drugega. Skušamo jim pokazati, da s tem ni nič
narobe.«



JW95: »Vendar je včasih velik problem kako vključiti
otroka, ki v nečem ni dober, v skupinske igre. Pogosto
se zgodi, da jih drugi otroci avtomatsko izključijo in jim
ne dovolijo, da se igrajo. Povedo jim, da so slabi in da
jih ne želijo v svoji ekipi, saj bodo uničili ekipo ali
celotno igro. V teh primerih skušamo vskočiti in jim
dopovedati, da se lahko vsi igrajo in skušamo tudi te
otroke vključiti.«



JW96: »Ne dovolimo, da zaradi tega, ker nekdo ni
dober v nečem, ne sme sodelovati. To bi lahko bil
negativni učinek.«



možni negativni učinki zaradi
izključevanja otrok iz iger

JW97: »Eden izmed problemov za nas je bilo tudi to,
da so se otroci igrali pri nas in začeli prepir med seboj.
Mnogokrat zaradi etničnih ali verskih stvari. Za prepir
so šli potožit staršem, te pa so se prišli med seboj
prerekati o problemu, katerega so imeli otroci. Nato so
se starši zapletli v prepir. Vendar to je zelo specifično
samo za naše delo.«



problematika vključevanja staršev
v prepire otrok

JW98: »Kot sem že omenil. Mislim, da pri res hudih
travmah, samo igra ni dovolj. Vendar je težko reči, saj
ne dobivamo povratnih informacij od otrok.«










igra kot pomoč pri odkrivanju
močnih točk otrok
pomembnost odkrivanja močnih
točk otrok za samozavest in
zaupanje

igra kot pomoč pri odkrivanju
šibkih točk otrok
pomembnost odkrivanja šibkih
točk otrok
spodbujanje pri izboljševanju
svojih šibkih točk ali iskanju
dobrih

problematika vključevanja manj
nadarjenih otrok v določene
aktivnosti in medvrstniško
izključevanje le teh otrok
poudarjanje pravila enakosti in
možnosti igre za vse iz strani
mladinskih delavcev

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

igra kot način terapije za
spopadanje z manj travmatičnimi
izkušnjami
pomembnost vključevanja
različnih pristopov za spopadanje
s hujšimi travmami

Kdaj igra ne pomaga

Odzivi otrok na delo
organizacije

JW99: »Seveda. Večina se zelo rada vrača.«



otroci se radi vračajo v dejavnosti
organizacije

JW100: »Zelo zanimivo in zabavno je gledati nove
otroke, ki pridejo do nas in večinoma le stojijo ob strani
ter nas gledajo in opazujejo. Ponavadi jih je strah
pristopiti in se nam pridružiti. Seveda jih skušamo
spodbuditi, da se nam pridružijo in da vidijo, kakšen



zgolj opazovanje dela
organizacije s strani novih otrok
nezaupanje in strah novih otrok
spodbujanje za sodelovanje
mladinskih delavcev glede
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Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu



27. a

igra kot pobeg pred realnim
življenjem
pomembnost igre za vrnitev v
otroštvo in občutenje
brezskrbnosti




Pristopi, načini in metode
dela organizacije

način dela imamo. Vendar je to zelo dolg proces.«


27. b

28.

udeležbe in sodelovanja
dolgotrajen proces vzpostavitve
zaupanja z otroki

JW101: »Super je vedeti, da se otroci družijo prav
zaradi nas. Večina se z veseljem vrača. Včasih se zgodi,
da nas čakajo že pred vrati in vpijejo: »SpielTiger«.
Včasih se zgodi, da nam ne dovolijo oditi. To je vedno
dober znak.«



JW102: »Večinoma jih ni potrebno vabiti ven iz hiš,
pridejo sami.«



prostovoljna udeležba na
aktivnostih

JW103: »Drugače je edino pozimi. Takrat se zgodi, da
se moramo peljati okoli in jim povedati, da smo prišli in
jih povabiti. Zgodi se, da nočejo priti ven. Pozimi je
težje. Pogosto je zunaj blatno, mnogokrat dežuje.«



problematika udeležbe v zimskih
in deževnih časih

JW104: »Če je sneg je super, vendar pri nas sneg ne
pade prav pogosto – dež in blato in zato otroci nočejo
priti ven in se igrati. V tem primeru je problem to, ker je
avtobus premajhen in gre vanj lahko le okoli 15 otrok.
V takih primerih se ne moremo igrati.«




igranje na prostem v času snega
prostorska stiska ob slabih
vremenskih razmerah

JW105: »Kot sem že rekel, zelo težko je govoriti o tem,
ali so otroci res travmatizirani ali ne. Statistika pravi, da
je 20-80% otrok, ki pride v Nemčijo, travmatiziranih.
To pomeni, da je število otrok s travmami lahko zelo
veliko, vendar je težko določiti kdo jih je doživel kaj
hudega in kdo ne, ter pri kom je pustilo hujše
posledice.«



problematika prepoznavanja
travm pri otrocih
možnost velikega števila otrok s
travmatičnimi izkušnjami

JW106: »Skozi naše igre lahko vidimo, da se otroci
vedno bolj navajajo na pravila, ki jih postavljamo, da se
držijo našega cilja – vsi se lahko igrajo in vsak lahko
dobi svoj prostor, kjer se lahko igra. To opazimo.«



JW107: »Sčasoma ko hodimo na en kraj že nekaj časa,
se otroci umirijo. Niso več tako vznemirjeni in
navdušeni kot na začetku. Niso več tako divji.«



večja umirjenost otrok ob
aktivnostih organizacije

JW108: »Menim pa, da zaživeti normalno življenje in
dobiti nazaj normalno otroštvo je najboljši način kako
se spopasti in preboleti travmo. Zgraditi trde temelje na
katere se lahko zaneseš, to je tisto, kar je
najpomembnejše.«



pomembnost vrnitve normalnega
življenje in trdnih temeljev za
spopadanje s travmami

JW109: » Vemo, da tem otrokom ne moremo biti starši.
Prihajamo le dvakrat tedensko in se z njimi igramo. Ja,
seveda gradimo odnose z njim, vendar jim ne moremo
nuditi stvari, katere morajo nuditi starši. Ni naša naloga,
da smo starši in tudi ne želimo biti.«









sklepanje prijateljstev zaradi
pomoči organizacije
navdušenje otrok nad delom
organizacije

igra kot pomoč za soočanje s
pravili
sprejemanje pravila: »pravica do
igre za vsakogar«

Odzivi otrok na delo
organizacije

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

Značilnosti otrok s
katerimi dela organizacija

Kako je njihovo delo
vplivalo na otroke

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke



zavedanje mladinskih delavcev o
svojih pristojnostih in nalogah
pomembnost grajenja odnosov z
otroki

Pozitivni učinki dela organizacije na otroke – primera:
1. primer: Imeli smo fanta, ki je imel res veliko energije. Bil je ekstremno energičen,
neprestano je tekal naokoli za pravila pa se ni preveč zanimal in jih ni spoštoval. Mislim, da je
moral doživeti neke travme, saj je bil resnično divji in vem, da je to lahko eden izmed
stranskih učinkov. Po določenem času je ugotovil, da nas ne moti njegova energija, njegovo
tekanje in norenje, saj smo mu dovolili biti kar je. Kmalu je sam prišel do ugotovitve, da mora
biti pozoren tudi na druge otroke okoli sebe. Ugotovil je, da ne more biti tako divji do drugih
otrok, saj se niso želeli igrati z njim. Naučil se je kontrolirati svojo energijo. Ne morem reči,
da je bilo to samo zaradi nas saj v centre prihajajo tudi druge organizacije, z namenom, da jim
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pomagajo, vendar mislim, da smo tudi mi prispevali k temu.
2. primer: Imeli smo punco, ki je prihajala k nam ves čas, celo leto. Bili smo priča velikim
spremembam pri njej. Na začetku, ko je začela prihajati k nam, nismo bili prepričani, ali je
otrok s posebnimi potrebami ali je kaj drugega. Bila je zelo prijazna, prijateljska, vendar
takoj, ko si ji skušal povedati nekaj, s čimer se ni strinjala, ali si ji govoriti nekaj, česar ni
odobravala, ali smo ji skušali dopovedati, da kaj ne sme početi, je izgubila nadzor in
izbruhnila. Začela je jokati, se dreti in tolči vse okoli sebe in po zraku. Resnično jo je bilo
nemogoče obvladovati. Nismo vedeli kaj naj storimo z njo. Nato smo jo skušali vključiti v
naše igre. Počasi nam je začela zaupati in ugotovila je, da smo »dobri«, in tako postala bolj
prijateljska. Vedno bolj se je vključevala v skupino in ustvarila tudi prijateljstva z drugimi
otroki. Resnično se je pozitivno spremenila in razvijala, nato pa smo kmalu videli, da je
postala del skupine in se normalno vključila, kot ostali otroci. Igrala se je z nami, in ko smo ji
skušali povedati kaj, ali kaj dopovedati, je reagirala mirno. Mislim, da je to zelo dober primer,
kako naše delo vpliva na otroke in kaj pomeni, ker na določena območja hodimo vsak teden in
da smo tam kar nekaj časa. Tem otrokom pomaga.
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6.7

Priloga 7

Intervju s Petro Hricovo, strokovno delavko iz Slovaške, iz organizacije Ulita (PH1-PH72)
KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE

1.

PH1: »Univerzitetna izobrazba, končan magisterij iz
psihologije.«



magisterij iz psihologije

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

2.

PH2: »34 let.«



34 let

Starost intervjuvanca

3.

PH3: »12 let vodim skupnostni center Kopcany.«



12 let delovnih izkušenj z otroki in
mladimi



4.

PH4: »Udeležila sem se treninga na temo »Katathymimaginative psychotherapy” (Katathym – domišljijska
psihoterapija).”

sodelovanje na treningu na temo
»Katathym-imaginative
psychotherapy (Katathym –
domišljijska psihoterapija)«

PH5: »Različni seminarji na temo mladinskega dela,
uličnega dela, svetovanja ...«



udeležba na seminarjih na teme:
mladinsko delo, ulično delo,
svetovanje ...

PH6: »Štiri leta sem delala kot ulična delavka v
Odyseusu, delala sem z odvisniki od drog in
posamezniki, ki so se prodajali za denar. To je bilo med
študijem.«




4 leta izkušenj z uličnem delom
pomoč odvisnikom od drog in
osebam, ki se prodajajo za denar

PH7: »V letih 2007 – 2010 sem bila zaposlena za
polovični delovni čas kot psihologinja v begunskem
centru v Rahovce in Gabcikovo in v centru za
pridržanje v Medvedovem.«




zaposlitev kot psihologinja
pomoč v begunskem centru in
centru za pridržanje

PH8: »Sem vodja eksperimentalnega učenja odraslih.«



vodja eksperimentalnega učenja
odraslih

PH9: »Ulita.«



naziv organizacije: Ulita

PH10: »Slovaška je nekoliko post-socialistično
obarvana država, kar po mojem mnenju vpliva na
stališča večine prebivalstva, predvsem to vključuje
ksenofobično delovanje proti beguncem in podobno.«




post-socialistično obarvana država
navzočo ksenofobično delovanje
proti beguncem

PH11: »V nekaterih predelih se še vedno osredotočajo
na zatiranje določene problematike, namesto da bi se
osredotočali na podporo. Na primer, več poudarka
dajejo boju proti drogam, namesto da bi se osredotočali
in poskušali omiliti škodljive posledice, ki jih droge
povzročajo. Utopično je, da bi se popolnoma znebili
zlorab drog, bolje bi bilo da bi delali programe za
zmanjševanje škodljivih posledic.«



poskusi zatiranja določene
problematika namesto nudenje
podpore žrtvam
boj proti drogam namesto
osredotočanje in zmanjševanje
škodljivih posledic

PH12: »Najbolj ranljiva skupina so Romi, ki živijo v
revnih naseljih, vendar pa je bilo v ta namen
ustanovljenih kar nekaj storitev in služb. Večinoma so
to nevladne organizacije in javni programi.«





Romska problematika v državi
navzočnost revnih naselij
nevladne organizacije in javni
programi za pomoč Romskim
skupnostim

PH13: »Velik problem je tudi neučinkovita poraba
Evropskih sredstev, katere kažejo kot del političnih
načrtov, nato pa iščejo hitre in represivne rešitve,
namesto, da bi s tem denarjem podpirali že obstoječe
organizacije.«



neučinkovita poraba Evropskih
sredstev
iskanje hitrih in represivnih rešitev
namesto podpore obstoječih
organizacij

PH14: »Bratislava – Petrzalka na Sloveškem. Kopcany
je soseska, ki je bila zapostavljena kar nekaj let. Niso
imeli nikakršnih možnosti, storitev, ki bi bile primerne
za otroke in mlade. «



PH15: »Veliko družin živi skupaj z otroki v socialnih
stanovanjih, ki so last mesta in se borijo z revščino



5.

6.

7.
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delo v zapostavljeni in pozabljeni
soseski na obrobju mesta
soseska brez podpornih programov
in aktivnosti za mlade in otroke
stanovanjska problematika in
revščina ljudi s katerimi delajo

Delovna doba
intervjuvanca
Dodatna izobraževanja in
usposabljanja

Delovne izkušnje in
predhodne zaposlitve na
tem področju

Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

Socialno – politična
problematika države in
področje delovanje
organizacije

oziroma pomanjkanjem denarja. Tam deluje Ulita.«
8.

9.

10.

11.

12.

13.

PH16: »Ulita obstaja od januarja 2008, vendar center
lokalne skupnosti Kopcany deluje že dalj časa, že od
leta 2004, pod nevladno organizacijo Odyseus.«



PH17: »Nudimo storitve v popoldnevih, vsak dan
imamo drugačen program, za drugačno starostno
skupino.«



PH18: »Imamo mešanico klubskih aktivnosti,
aktivnosti zunaj, ki potekajo trikrat na teden po dve
uri.«



PH19: »Prav tako nudimo pomoč pri šolskih
obveznostih in druge aktivnosti glede na potrebe, ki jih
skupnost ima – skupina za mame, intenziven predšolski
program za otroke, akcije za celotno sosesko ...«




PH20: »Trenutno imamo dva, ki sta zaposlena za poln
delovni čas, dva ki sta za polovičen in šest krajši
delovni čas, kar pomeni da imajo do 40 ur na mesec in
delajo s strankami. Eden je zaposlen za administrativna
dela, imamo enega EVS prostovoljca in osem rednih
prostovoljcev. Situacija se spreminja in tudi število
zaposlenih, prostovoljcev ...«




PH21: »Financirani smo na različne načine. Nekaj
dobimo od Slovaške fundacije, nekaj dobimo od
regionalne vlade, potem nekaj financ nam omogoča
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.«



PH22: »Prav tako nekaj dobimo od privatnih donacij in
od različnih podjetij, dva odstotka davčne dodelitve,
lansko leto smo prejeli nekaj denarja od EEA Grant –
program iz Norveške, Liechtensteina in Islandije. Vse
skupaj nanese nekje 60 000 evrov letno.«



PH23: »Psihologi,
pedagogi.«

socialni



zaposleni psihologi, socialni
delavci in socialni pedagogi

PH24: »Na območju, kjer delujemo, je bilo veliko
pomanjkanje storitev in aktivnosti za otroke in mlade.«



začetno pomanjkanje storitev in
aktivnosti za otroke in mlade na
območju delovanja

PH25: »Storitve drugih organizacij, institucij za
aktivno preživljanje prostega časa in svetovanje, ki so
bile na voljo, so bile za veliko otrok nedostopne, zaradi
previsokega praga dostopnosti. Tako smo ustanovili
bolj dostopne storitve, z nižjim pragom, kjer se jim ni
potrebno registrirati, storitve so brezplačne, ni se jim
potrebno neprestano udeleževati in biti aktivni ves čas,
nastanjeni pa smo prav v središču območja.«



druge ponudbe aktivnosti težko
Ustanovitev organizacije in
dostopne za določene otroke in
njeni začetki
mlade
ustanovitev dostopnejših aktivnosti
za vse
brezplačne, neobvezne aktivnosti
udeležba na aktivnostih brez
registracije

PH26: »Zelo različno saj poizkušamo biti odprti za
različne otroke, z različnimi ozadij. Vendar večinoma
delamo z otroki, ki prihajajo iz družin, kjer se
spopadajo z težkimi denarnimi težavami, starši delajo
več izmen ali dve službi, kar pomeni, da so otroci
veliko prepuščeni sami sebi.«



socialni

delavci

in
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delovanje organizacije Ulita od leta
2008 (8 let)
delovanje centra lokalni skupnosti
od leta 2004 (12 let)

Časovno delovanje
organizacije

popoldansko delovanje
organizacije
delo z različnim starostnim
skupinam
izvajanje klubskih aktivnosti in
aktivnosti zunaj
delovanje trikrat tedensko, dve uri

Pogostost in način
delovanje organizacije

pomoč pri šolskih obveznostih
aktivnosti glede na potrebe
skupnosti
skupina za mame
predšolski program za otroke
delo s celotno sosesko
dva zaposlena za polni delovni čas
dva zaposlena za polovičen delovni
čas
šest zaposlenih za krajši delovni
čas
pomoč EVS prostovoljca
pomoč osmih rednih prostovoljcev
finančna pomoč Slovaške
fundacije
finančna pomoč regionalne vlade
finanančna pomoč Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve

Število zaposlenih v
organizaciji in način
zaposlitve

Način financiranja
organizacije

finanančna pomoč privatnih
donacij in podjetij
pridobivanje financ s pomočjo
davčne dodelitve
denarna pomoč EEA Grant
(Norveška, Liechtenstein in
Islandija)

delo z otroki iz različnih
življenjskih okoliščin
delo z revnimi otroki
delo z otroki prepuščeni samim
sebi

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

14.

PH27: »Nekateri starši imajo težave z alkoholom in
drogami, veliko jih je zadolženih, večina pa živi v zelo
stresnih situacijah. Nekateri otroci prihajajo k nam, da
se skupaj pripravimo za šolo, nekateri imajo motnje
pozornosti ali pa motnje učenja.«



PH28: »Včasih pridejo otroci iz večjih družin, ker
doma nimajo dovolj prostora, da bi v miru rešili
domačo nalogo.«



prostorska stiska bivanja otrok in
družin, s katerimi dela organizacija

PH29: »Spoštujemo in naslanjamo se na potrebe otrok s
katerimi delamo. Skrbimo za široko področje aktivnosti,
ljudem pomagamo rasti.«



upoštevanje in spoštovanje potreb
otrok
nudenje različnih aktivnosti

PH30: »Osredotočamo se na tri ključne vidike:
izobraževanje, prosti čas in svetovanje na področju
življenjskih situacij oz. življenjskih težav.«



osredotočanje na izobraževanje
otrok, prosti čas in svetovanje

PH31: »Naše delo temelji na principih nizkega praga,
ki omogoča lahko, enostavno dostopnost.«



delovanje po principu nizkega
praga za lažjo dostopnost

PH32: »Pomembna nam je individualna obravnava in
pristop do posameznika.«



individualna obravnava in pristop
do posameznika

PH33: » Osredotočeni smo na razvoj socialnih in
življenjskih veščin, medosebnih veščin med otroki,
nudimo jim pomoč pri soočanju s problematičnimi
situacijami, ki jih doživljajo v okolju v katerem živijo.«



osredotočanje na razvoj socialnih
in življenjskih veščin
osredotočanje na medosebne
odnose
pomoč pri soočanju s
problematičnimi situacijami










delo z otroki katerih starši imajo
Družbeno – socialno ozadje
težave z drogami in alkoholom
otrok s katerimi dela
delo z otroki, ki doživljajo stresne
organizacija, travme, ki jih
situacije
doživljajo
delo z učno manj uspešnimi otroki
delo z otroki z motnjami
pozornosti in učenja

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

PH34: »Od takrat dalje je ulica naš delovni prostor in
prostor za srečevanje z otroki, mladimi in starši, ki se
poslužujejo naših storitev.«



delo in izvajanje storitev za otroke, Prostori in kraji kjer deluje
in dela organizacija
mlade in starše na ulici

PH35: »Aktivnosti, ki jih izvajamo v klubu so
namenjeni otrokom med 5 in 16 letom starosti, vendar
imamo razdeljeno na različne aktivnosti.



starostno ločene aktivnosti v klubu
za otroke med 5 in 16 letom
starosti

PH36: »Zunaj, v soseski, v okolici kjer delamo, pa
imamo še večji razpon v starosti, od 3 let dalje.
Vključujejo se tudi starši, se z nami posvetujejo glede
težav, ki jih imajo ali pa le klepetajo o življenju.«



v soseski delo z otroki od 3 leta
dalje
v soseski delo s starši

PH37: » Mladostnike stare med 16 in 20 let,
vključujemo v mladinske izmenjave in seminarje.«



mladinske izmenjave za
mladostnike med 16 in 20 letom
starosti

15. a

PH38: »Skupnostni center, klub in zunaj, na ulici v
soseski, večinoma okoli skladišča v katerem imamo
pripomočke. Imamo tudi nov športni prostor.«






delo v skupnostnem centru
delo na ulici
lastno skladišče
lastni športni prostor

Prostori in kraji kjer deluje
in dela organizacija

16.

PH39: »S principi, pristopi, ki jih uporabljamo, torej
lažja dostopnost za vsakogar, skušamo zmanjšati
škodo.«



pristop lažje dostopnosti za
vsakogar
pristop zmanjševanje škode

Pristopi, načini in metode
dela

PH40: »Večinoma jim omogočamo športno opremo in
igre, s katerimi se otroci lahko igrajo sami.«




uporaba in nudenje športne opreme Pripomočki za delo z otroki
prepuščanje odgovornosti o
aktivnostih otrokom

PH41: »Učimo jih pravila in podpiramo sodelovalne
igre.«



uporaba iger s pravili in
sodelovalnih iger

PH42: »Manjše otroke učimo različnih iger kadar ne
vejo kaj bi počeli in jim je dolgčas.«



nudenje alternativ za mlajše otroke

PH43: »Takšne v katere se lahko vključi več otrok,
sodelovalne, vendar včasih tudi tekmovalne, katere
otroci poznajo od drugje in jih imajo radi, na primer
tek.«




uporaba sodelovalnih iger
uporaba tekmovalnih iger

17.
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Starost otrok s katerimi
dela organizacija

Igre, ki jih organizacija
uporablja

Igre, ki jih organizacija
uporablja

18.

19.

20.

PH44: »Imamo preproste pripomočke, kot na primer
kreda ali gume.«



uporaba preprostih pripomočkov –
krede, gume

PH45: »Imamo pa tudi malo bolj neobičajne in bolj
zahtevne pripomočke, kot je slackline, diabolos ... S
tem dobimo pozornost mladostnikov.«



uporaba zahtevnejših pripomočkov Pripomočki za delo z otroki
(slackline, diablos) za pridobivanje
pozornosti mladostnikov

PH46: »Na večjih igralnih dnevih, akcijah,
uporabljamo padalo in igre v krogu. Zelo različne
torej.«



na večjih dogodkih uporaba
padala, iger v krogu

PH47: »Predvsem s konflikti, saj imajo otroci zelo
slabe socialne veščine in veliko frustracij s katerimi se
spopadajo.«





soočanje s konflikti med otroki
slabe socialne veščine otrok
spopadanje otrok s frustracijami

PH48: »Zelo težko saj se vedno spreminja in nikoli ni
enak. Sama delam na več različnih stvareh: terensko
delo z mladostniki, upravljam ekipo, usklajujem
izobraževanje za zaposlene, vodim koordinacijsko
skupino Ulite, pišem in urejanjam dokumentacije in
prošnje za projekte, finančna organizacija, pripravljam
in upravljam različnih aktivnosti – skupino za mame,
akcije, ki jih imamo v skupnosti, organiziram
seminarje ... «





raznolikost delovnih dni
terensko delo z mladostniki
upravljanje ekipe in usklajevanje
izobraževanja za zaposlene
vodenje koordinacijske skupine
pisanje in urejanje dokumentacije,
prošenj za projekte
finančno organiziranje
upravljanje različnih aktivnosti –
skupina za mame, seminarji ...

PH49: »Drugače vodim programe za otroke in
mladostnike, kjer tudi direktno delam z njimi, vendar
imam tudi ogromno administrativnega dela.«











PH51: »Igra ima zagotovo terapevtske učinke.
Omogoča, da preizkušajo različne življenjske situacije,
omogoča, da pridobivajo različne sposobnosti.«




dojemanje igre, kot načina terapije
omogočanje preizkušanja različnih
življenjskih situacij in pridobivanja
različnih sposobnosti s pomočjo
igre

PH52: »Preoblikuje težke situacije, ki so jih doživeli na
zabaven in igriv način. In to pomaga, da se soočajo z
njimi.«



igra, kot pomoč preoblikovanja
težkih situacij
soočanje s težkimi situacijami na
igriv in zabaven način

PH53: »Zelo je odvisno od tega kako široko opredeliš –
malo prej sem govorila o vplivu »klasične igre«, ki jo
uporabljamo pri vsakodnevnem delu, za vzpostavitev
stika z otroki, hkrati pa jim te igre pomagajo tudi pri
razvoju.«



PH54: »Obstaja pa tudi igralna terapija in družinska
terapija (filial therapy) v katerih se uporablja posebne
pristope, s katerimi se podpirajo želeni učinki. Na
primer uporaba igre z peskom ... tako se otroka vodi
skozi igro, na poseben način.«



obstoj posebnih pristopov za
podpiranje želenih učinkov pri
igralni in družinski terapiji in
uporaba igre s peskom kot vodenje
otroka na poseben način

PH55: »Menim, da je igra lahko del terapije predvsem
zaradi učinkov, katere sem že omenila in predvsem
zato, ker igra in situacija povezano z njo, daje
priložnost, da otroci izkusijo stvari, ki so ponavadi
težke, na drugačen način. Verjamem, da ima to lahko
terapevtski učinek.«




dojemanje igre kot načina terapije
igra kot priložnost doživljanja
težkih dogodkov na drugačen način

PH56: »Travmatične izkušnje se lahko osvežijo in
pridejo na dan s pomočjo različnih stvari, na katere
nimamo vpliva – vonj, zvok, glas ... Lahko rečem, da
23. 24. jih sama nikoli ne bi želela pomagati osvežiti otroku,



priklic travmatičnih dogodkov s
pomočjo različnih dejavnikov kot
so vonj, zvok, glas
izogibanje osveževanju

22.
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Delo uslužbencev v
organizaciji

vodenje programov za otroke in
mladostnike ter direktno delo z
njimi
administrativno delo

PH50: »Kakršnakoli igra kjer se otroci počutijo varno,
kjer lahko razvijajo razmerja in odnose, ki temeljijo na
zaupanju in ki spoštujejo in sprejemajo njihov način
življenja.«

21.

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem
delu

Najbolj primerni in
pomembnosti igre, ki daje občutek
učinkoviti načini igre za
varnosti
delo otroki s travmatičnimi
pomembnost igre, ki temelji na
izkušnjami
zaupanju, spoštovanju,
sprejemanju, razvijanju odnosov

klasična igra za vzpostavitev stika
z otroki
klasična igra za pomoč pri razvoju

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

med svojim delom. Predvsem zaradi našega načina
dela, ki temelji na principu 'tukaj in sedaj'.«

25.



travmatičnih dogodkov otrok s
strani mladinske delavke
'tukaj in zdaj' kot način dela
organizacije

PH57: »Mislim, da je izredno pomembno vzpostaviti in
omogočiti sredstva in se naučiti, kako reagirati v
različnih življenjskih situacijah, kako se soočati s
stresom. Pomembno je nuditi pomoč in graditi
razmerje, ki temelji na zaupanju, saj so naši delavci tem
otrokom lahko edini, ki so vredni zaupanja.«



PH58: »Pomembno je tudi biti pripravljen odgovoriti
na vprašanja brez predsodkov in vzpostavljanja tabujev,
pomagati jim, da se naučijo spopadati z težkimi čustvi
in zagotovo ne pritiskati na otroke.«



PH59: »Potrebno je delati v dobro otrok, jih poslušati,
ter upoštevati njegov tempo.«



pomembnost poslušanja otrok in
prilagajanja njihovim potrebam in
zmožnostim

PH60: »Ponovno doživljanje travme, če se neprestano
pojavlja nek vzorec, ki v otroku zbuja negativne učinke,
in se zaradi tega počutijo slabo. Na primer vedno biti
poraženec v tekmovalnih igrah.«



možnost podoživljanje travme pri
ponavljajočih negativnih vzorcih
možna negativnost tekmovalne
igre s poraženci

PH61: »Igra je eden izmed pristopov vendar kljub temu
je potreben profesionalni pristop in razumevanje ter
znanje.«












pomembnost reagiranja v različnih
življenjskih situacijah
pomembnost soočanje s stresom
pomembnost nudenja pomoči
otrokom
pomembnost ustvarjanja zaupanja
za delo z otroki
delo in pomoč otrokom brez
predsodkov in vzpostavljanja
tabujev
učenje otrok o spopadanju s čustvi
delo brez pritiska na otroke



pomembnost profesionalnega
pristopa, razumevanja in znanja
igra kot del pristopa za delo z
otroki s travmatičnimi izkušnjami

PH62: » Potrebno je veliko podpore, igra kot taka pa je
le ena izmed metod.«




pomembnost podpore otrokom
igra kot metoda dela

27. a

PH63: »Ja, veliko otrok prihaja redno, vendar ni to naš
namen, cilj.«



redni obiski otrok

27. b

PH64: »Naše delo temelji na odnosih, kar pomeni da
moramo biti zaupanja vredni in imeti prijateljski pristop
na neformalen način. Vendar to ne pomeni, da nismo
strogi in jim ne postavljamo pravil in meja.«



pomembnost vzpostavljanja
odnosov, zaupanja, prijateljskega
pristopa za delo z otroki
pomembnost strogosti, pravil in
postavljanja meja

PH65: »Imamo različne situacije. Nekateri otroci so
zelo aktivni in celo želijo sami organizirati aktivnosti,
organizirati izlet, plesni nastop ... nekaterim pa ustreza
že to, da so okoli nas in da se jim dogaja nekaj drugega.
Nam ustreza oboje.«



PH66: »Naš način dela ni sistematičen (če govorimo v
psihoterapevtskem smislu), saj imamo od 10 – 70 otrok,
v dvournem delavniku. Problem je tudi zelo ne
strukturirano okolje.«



26.

27. c








28.

želja po aktivnostih in lastnem
prispevku nekaterih otrok
manjša aktivnost drugih otrok

ne sistematičen način dela
organizacije
delo z 10 – 70 otroki v 2 urnem
času
problematika ne strukturiranega
okolja

PH67: »Ključno pri našem delu je, da smo
odrasli/delavci katerim lahko zaupajo, saj je mnogo
otrok, ki nimajo urejenega in primernega odnosa s
starši.«




pomembnost ustvarjanja zaupanja
delo z otroki brez urejenega
odnosa s starši

PH68: »Večinoma so otroci, ki imajo pomanjkanje
socialnih veščin in težave v šoli, vendar čutijo zelo
močno povezanost z menoj ali z drugimi delavci, saj
jim nudimo podporo in razumevanje.«




močna povezanost otrok z
mladinskimi delavci
nudenje podpore in razumevanja

PH69: »Na nas se lahko zanesejo in na odnose z nami,
kljub temu da so nas preizkušali s svojim kljubovalnim
vèdenjem.«




pomembnost ustvarjanja zaupanja
preizkušanje mladinskih delavcev

179

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja
Odzivi otrok na delo
organizacije
Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnim izkušnjam
Odzivi otrok na delo
organizacije

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke
s travmatičnim izkušnjam

PH70: »Drugače pa težko odgovorim na to vprašanje
saj na otrokov razvoj vpliva mnogo različnih
dejavnikov.«



vpliv mnogih dejavnikov na
otrokov razvoj

PH71: »Igra je le ena
uporabljamo.«

izmed metod, ki jih



igra kot metoda dela

PH72: »Lahko rečem, da imamo kar nekaj zgodb o
uspehu, vendar ne morem trditi, da je do sprememb
prišlo samo zaradi nas.«



spremembe pri otrocih kot skupek
različnih dejavnikov
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Kako je njihovo delo
vplivalo na otroke

6.8

Priloga 8

Intervju s Tonyem Dronfieldom, strokovnim delavcem iz Nemčije, iz organizacije e.p.a. european playwork association (TD1 - TD64)
KODIRNE ENOTE

KODE

KATEGORIJE



diploma iz inženirstva na
Univerzi za inženiring
(Engineering Sheffield
University)

Pridobljena izobrazba
intervjuvanca

1.

TD1: »Univerza življenja! Diploma na Univerzi za
inženiring v Sheffieldu (Engineering Sheffield
University), daleč leta 1970.«

2.

TD2: »66 let.«



66 let

Starost intervjuvanca

3.

TD3: »Vseživljenjska, vendar 34 let pri organizaciji
e.p.a.«



34 let delovnih izkušenj z otroki
in mladimi

4.

TD4: »Ne.«



brez dodatnih usposabljanj,
izobraževanj

TD5: »Organiziral sem igralne akcije za lokalne otroke
v 60ih.«



organizacija igralnih akcij za
lokalne otroke

TD6: »V 70ih sem ustanovil Merseyside play action
council (MPAC), krovno organizacijo v Liverpoolu
(organizacijo, ki podpira celoten Liverpool na tem
področju). Ustanovil sem organizacijo imenovano »Fair
play for children«, angleško nacionalno otroško
organizacijo, ki se zavzema za otroke, prav tako v 70ih
letih.«



ustanovitelj dveh različnih
organizacij (MPAC in Fair play
for children)

TD7: »Nato sem spoznal ljudi iz organizacije e.p.a. v
Ramatuelle v Franciji, na kongresu, leta 1982, vse ostalo
pa je zgodovina ….«



srečanje z organizacijo e.p.a.

TD8: »e.p.a. - European play work association.«



naziv organizacije: e.p.a.
(European play work association)

TD9: »Z organizacijo delujemo na treh kontinentih v 47
državah.«



delovanje mednarodne
organizacije v 47 držav po celem
svetu

5.

6.

7.

8.

9.

TD10: »Prihajam iz Anglije vendar smo situirani v
Nemčiji. Tipično Britansko – če pomeni bombardiranje
Sirije, Libije in Afganistana vojno, potem da, so države
iz katerih prihajajo otroci, s katerimi se igramo, v
vojni.«



problematika vojne v državah iz
katerih prihajajo otroci

TD11: »40 let.«



delovanje organizacije od leta
1976 (40let)

TD12: »Pisarna organizacije e.p.a. deluje od ponedeljka
do petka od 10h do 19h, mnogokrat tudi v sobotah.«



delo v pisarni šest dni na teden,
cel dan

TD13: »Drugače je kadar imamo mladinske izmenjave,
seminarje, takrat delamo 24 ur na dan.«



24 urni delavnik med mladinskimi
izmenjavami, seminarji

TD14: »Trije so zaposleni za poln delovni čas, štirje za
delni delovni čas.«



trije delavci zaposleni za poln
delovni čas
štirje delavci zaposleni za delni
delovni čas



10.

11.

Delovne izkušnje
intervjuvanca
Dodatna izobraževanja in
usposabljanja

Delovne izkušnje in
predhodne zaposlitve na tem
področju

Sedanja zaposlitev/naziv
organizacije

Podrobnosti o organizaciji
in socialno – politična
problematika države

Časovno delovanje
organizacije

Pogostost in način delovanja
organizacije
Število zaposlenih v
organizaciji

TD15: »Večinoma nas financira mesto Hamburga,
dobimo tudi finance iz EYF – European Youth
Funadtion in Erasmus + programa.«



finanančna pomoč mesta
Hamburg, EYF in Erasmus+
programa

Način financiranja
organizacije

TD16: »Večina ima univerzitetno izobrazba iz socialne
pedagogike.«



zaposleni univerzitetni
diplomirani socialni pedagogi

Izobrazba zaposlenih v
organizaciji

TD17: »Želeli so združiti delo strokovnih delavcev, ki
so delali na doživljajskem igrišču v severnih državah



združitev znanja in izkušenj
strokovnih delavcev iz
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Ustanovitev organizacije in

Evrope. Doživljajsko igrišče je bilo takrat nekaj novega
in še niso bili priznani, niso imeli podpore.«



12.

doživljajskih igrišč
začetki doživljajskih igrišč brez
denarne podpore

njeni začetki

TD18: »Otroci so različni, prihajajo iz srednjih razredov
Danske in Švice in tudi otroci iz delovnih razredov iz
Liverpoola in Hamburga.«



delo z otroki različnih narodnosti
in razrednih pripadnosti

TD19: »Kot sem že rekel, zelo različno. Vendar smo
skozi leta vedno bolj začeli dajati poudarek na delo z
otroki, ki imajo manj življenjskimi priložnostmi.«




TD20: »Otroci prepuščeni razmeram ulice iz Južne
Afrike, problematika, ki se vedno bolj pogosta tudi v
Evropi.«



delo z različnimi otroki
Družbeno – socialno ozadje
delo z otroki z manj življenjskimi
otrok, s katerimi dela
priložnostmi
organizacija, travme ki jih
doživljajo
delo z otroki prepuščenimi

TD21: »Delamo z mladimi sirotami iz Romunije,
mladimi, ki imajo različne duševne bolezni, otroci, ki
niso uspešni in imajo v šoli slaba doseganja.«



delo s sirotami, mladimi z
duševnimi motnjami, učno manj
uspešnimi otroki

TD22: »Otroci, ki imajo težave z zakoni in z oblastmi,
ki imajo težave z drogami, zlorabami, nasiljem ...«



delo z otroki prestopniki,
zasvojenimi, zlorabljenimi in
žrtvami nasilja

TD23: »Nasilje, zanemarjanje, zlorabe, zasvojenosti,
kriminal,
samopoškodovanje,
revščina,
nizka
samopodoba
in
samozavest,
ravnodušnost,
brezbrižnost ...«



delo z otroki, žrtvami nasilja,
zasvojenosti, kriminala, revščine
delo z otroki nagnjenimi k
samopoškodovanju in nizki
samopodobi

TD24: »Vsak, ki dela neposredno z otroki in seveda
mladi, predvsem med leti 14 in 30 letom starosti.«



delovanje in sodelovanje z
mladinskimi delavci in otroki med
14 in 30 letom starosti

TD25: »Čeprav prihajajo iz groznih okoliščin imajo
kljub temu ogromno potenciala in željo po učenju,
seveda pod pravimi pogoji – na primer neformalno
izobraževanje.«



otroci žrtve groznih okoliščin z
veliko potenciala in željo po
učenju
podpiranje neformalnega
izobraževanja

14. c

TD26: »Otroci in mladi med 13 in 30 letom starosti.«



delo z mladostniki starimi med 13
in 30 let

14. d

TD27: »V celem letu okoli 500 za katere vemo imena.«



stiki z več kot 500 poznanimi
otroki letno



15. a

TD28: »Prostor kjer imamo pisarno je bila včasih
trgovina, tako da je idealna, da se mimogrede ustaviš. V
pisarno lahko pridejo mladi po nasvete, pogovore,
svetovanja. Tu tudi pišemo razpise, prošnje, poročila in
vodimo organizacijo.«

enostavno dostopna lastna
pisarna, namenjena mladim pri
iskanju nasvetov, pogovorov,
svetovanja
pisarna namenjena birokraciji

TD29: »Vendar naše pravo delo so seminarji, mladinske
izmenjave in usposabljanja. Ti ne potekajo v pisarnah
vendar po svetu.«



delovanje po celem svetu z
vodenjem seminarjev,
organiziranjem mladinskih
izmenjav in usposabljanj

TD30: »Verjamemo, da je igra pripomoček za ne
formalno učenje.«



igra kot pripomoček za
neformalno učenje

TD31: »Igra otrokom, mladim omogoča in ustvarja
priložnosti, da lahko stvari naredijo po svoje in na svoj
način.«



igra kot pripomoček za
spodbujanje samostojnosti otrok

TD32: »Omogoča jim, da sami začnejo in vodijo
aktivnosti, mi smo tam, da jih podpiramo in jim
pomagamo, ko nas potrebujejo in prosijo.«



TD33: »Zelo malo: vrvi, žoge, krede in barve za
poslikavo obrazov, mavrično padalo.«



13. a

13. b

14. a

14. b

16.

17.
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razmeram ulice









Značilnosti otrok, s katerimi
dela organizacija

Prostori in kraji, kjer deluje
in dela organizacija

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

igra kot pripomoček za
spodbujanje samostojnosti otrok
podpora in pomoč mladinskih
delavcev kadar je potrebna
uporabljeni pripomočki za delo z
otroki: vrvi, žoge, krede, barve za
Pripomočki za delo z otroki
poslikavo obrazov, padalo

18.

19.

20.

TD34: »Večinoma uporabljamo igre v krogu in se
izogibamo tekmovalnim igram.«




igre v krogu
ne tekmovalne igre

TD35: »Kot sem že rekel, igre v krogu kjer so vsi otroci
enakopravni in se med seboj vidijo.«




igre v krogu
skupinske igre

TD36: »Skakanje na vse možne načine.«



igre skakanja

TD37: »Vedno skušamo odkrivati nove igre in nove
možnosti, variacije starih iger in vse to dodajamo na naš
seznam raznovrstni iger in aktivnosti.«



odkrivanje novih iger in novih
možnosti

TD38: »Ne prav veliko saj ponavadi sodelujemo z
mnogo sodelavci, ki so vedno prisotni. Oni skrbijo za
najbolj navdušene otroke in za tiste bolj prestrašene in
sramežljive.«



sodelovanje s sodelavci,
mladinskimi delavci in njihova
skrb za otroke in mlade

Izzivi, s katerimi se sooča
organizacija pri svojem delu

TD39: »V pisarni je delo tako kot v vsaki drugi.«



vsakdanje, klasično birokratsko
delo v pisarni

Delo uslužbencev v
organizaciji

TD40: »Kadar smo zunaj, med ljudmi in v različnih
državah je potrebna organizacija, ogromno priprav,
potrebno je nabrati vse potrebne materiale, sodelovati z
drugimi sodelavci, se dogovarjati kdo bo vodil katero
igro, kdo bo naredil pozdrave, kdo bo pazil na vse, kdo
bo organiziral in pripravil vse potrebno, hrano ...«



organiziranje dela, priprava
pripomočkov in materialov
sodelovanje s sodelavci glede
vodenje delavnic, iger,
kontroliranja ostalih
delitev vlog

Delovni dan z otroki

TD41: »Naš način dela. Vedno začnemo z igro v krogu,
kjer se držimo za roke, povemo svoja imena in
nadaljujemo s preprostimi a zabavnimi igrami, ki
vključujejo vse prisotne.«



igre v krogu z majhno mero
intimnosti za delo z otroki s
travmatičnimi izkušnjami
preproste in zabavne igre, ki
vključujejo vse

Najbolj primerni in
učinkoviti načini igre za
delo otroki s travmatičnimi
izkušnjami

TD42: »Nato delamo v majhnih skupinah ali pa se
otroci igrajo sami, v miru rišejo, barvajo, izdelujejo,
ustvarjajo.«




delo in igra v majhnih skupinah
individualne igre

TD43: »Brez pritiskov in nujnosti sodelovanja.
Pomembno je, da imajo priložnost in možnost. Da so
tam in imajo različne možnosti in se lahko igrajo s čimer
se želijo.«



upoštevanje prostovoljnosti
udeležbe
pomembnost nudenja možnosti in
priložnosti
prepuščanje igre otrokom






21.




22.

TD44: »Igra je način dialoga, pogovora v otroškem
svetu.



igra kot način dialoga, pogovora v
otroškem svetu

TD45: »Lahko je zelo kratka ali pa se nikoli ne konča,
lahko je energična ali nežna in počasna, lahko jo le
opazujejo ali pa so aktivni. V igri so vedno pripravljeni
poslušati.«



možnost lastne izbire o poteku
igre
igra kot način poslušanja

TD46: »Dovoli in pomaga otroku, da se nečesa
spominja, da se lahko zanima o nečem.«







igra kot način spodbujanja
zanimanja o nečem
igra kot pripomoček za zbujanje
spominov

TD47: »Igra dovoli, da ga je strah, dovoli mu jokati ali
biti jezen.«



igra kot način svobodnega
izražanja čustev, kot so strah,
žalost, jeza

TD48: »V igri je obdan z občutkom varnosti in
ljubezni.«



igra kot pripomoček za nudenje
varnosti in ljubezni

TD49: »Počasi začne odstranjevati, lupiti vse plasti
občutka krivde, strahu, obtoževanja, obupavanja in
brezupnosti, žalosti in sramu.«



igra kot pomoč za spopadanje s
strahom, občutkom krivde,
obtoževanjem, brezupnostjo,
žalostjo, sramom

TD50: »Prinese vsaj delček svetlobe v ranjen otroški
svet.«



igra kot pozitivna izkušnja v
travmatičnem otroškem svetu

TD51: »Pomembno in važno je to, da si tam prisoten, da
se nate lahko zanesejo, da vedo da si in boš vedno tam



pomembnost prisotnosti
mladinskih delavcev kot pomoč

23.
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Igre, ki jih organizacija
uporablja

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

za njih. Pomembno je ustvariti zaupanje.«

24.

za spopadanje s travmami
pomembnost ustvarjanja zaupanja

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke

TD52: »Za te otroke moraš biti topla in varna oseba, ki
je tam za njih. Vendar gre za dolgotrajen proces.«



pomembnost dajanja občutka
varnosti in nudenja topline

TD53: »Če je prisilna, tekmovalne igre, ki ustvarjajo
poražence.«



negativnost prisilne in
tekmovalne igre s poraženci

TD54: » Igre ki imajo nekonsistentna, nestalna in
neskladna pravila. Igra, kjer se lahko norčujejo iz
nekoga. Vse te stvari imajo lahko negativne učinke na
otroke.«



negativnosti igre z
nekonsistentnimi, nestalnimi in
neskladnimi pravili
negativnost igre, ki omogoča
norčevanje

Kdaj ima igra negativne
učinke na otroke

26.

TD55: »Nimam nobenega primera. Ni potrebno, da je
ravno igra. Mnogokrat je dober začetek to, da si tam za
njih.«



pomembnost nudenja opore in
vzbujanja občutka varnosti pri
delu z otroki s travmatičnimi
izkušnjami

Drugi dejavniki za pozitivne
učinke igre

27. a

TD56: »Zelo radi, vedno želijo več, prinaša jim
nasmehe na obraz.«



želja otrok po več aktivnostih
organizacije in navdušenje nad
sodelovanjem

27. b

TD57: »Ja, ker za njih to ni delo, za njih je igra.«



otroški pogled na delo kot na igro

27. c

TD58: »Kot sem že rekel, če ustvariš primerno ozračje
in pogoje za otroke s travmami, da se lahko vključijo v
nov svet, svet ki je varen, topel, ljubeč, vznemirljiv,
nekoliko zahteven, kjer je prisotnih veliko nasmehov in
smeha, kjer dosegajo veliko majhnih dosežkov, takrat se
vračajo in se bodo vračali.«



Drugi dejavniki, ki imajo
pomembnost pozitivne klime in
pozitivne učinke na otroke s
varnih, toplih, ljubečih,
travmatičnim izkušnjam
vznemirljivih pogojev za otroke s
travmatičnimi izkušnjami
pomembnost nasmehov in smeha
za otroke s travmatičnimi
izkušnjami

TD59: »Naše delo je vplivalo veliko različnih načinov.
Pripovedovati zgodbe, peti pesmi, zavihteti mavrično
padalo nad njim, začeti risati in barvati ali le sedeti z
njimi v tišini.«



TD60: »Gre za zelo počasen proces, vendar pri teh
otrocih ni potrebno hiteti saj imamo ves čas na svetu, da
popravimo in naredimo stvari takšne, kot morajo biti.«



TD61: »Ko se otroci enkrat začnejo vključevati in
odzivati moramo to razvijati in spodbujati.«



opazovanje in spodbujanje
zdravljenja otrok s travmatičnimi
izkušnjami

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

TD62: »S pomočjo igre se jim približaš in počasi
predstaviš druge otroke.«



igra kot pripomoček za vstop v
otroški svet

Igra, kot način terapije za
otroke s travmatičnimi
izkušnjami in njen način
vplivanja

TD63: »Nato je potrebno stvari deliti, negovati,
spodbujati dokler ne vidiš, da je travma vsaj delno
predelana, pozabljena. Ko prispeš do te točke jih je
potrebno obravnavati kot ostale otroke, vendar z velikim
občutkom odgovornosti.«



pomembnost negovanja,
spodbujanja pozitivnih sprememb
v otrocih do končnega
pozitivnega rezultata
sprejemanje otrok s travmatično
izkušnjo kot normalnih z
občutkom odgovornosti

25.

28.









TD64: »Enostavno moraš biti tam za njih. Vedno.«

184

različne aktivnosti in pristopi za
pomoč otrokom s travmatičnimi
izkušnjami
dolgotrajen proces zdravljenja
otrok s travmatičnimi izkušnjami

pomembnost nudenja opore
travmatiziranim otrokom

Odzivi otrok na delo
organizacije

Kako je njihovo delo
vplivalo na otroke

Drugi dejavniki, ki imajo
pozitivne učinke na otroke

Pristopi, načini in metode
dela organizacije

Izjava o avtorstvu
Spodaj podpisana Jerca Kozelj izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter
ter da so uporabljeni viri in literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno
zakonodajo.

Ljubljana, november 2016

Jerca Kozelj
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