Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo

Saša Voršič

Ovire osnovnih šol pri posredovanju informacij
o zaznanem sumu nasilja nad otrokom
Magistrsko delo

Ljubljana, 2021

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo

Saša Voršič

Ovire osnovnih šol pri posredovanju informacij
o zaznanem sumu nasilja nad otrokom
Magistrsko delo

Mentorica: izr. prof. dr. Mojca Urek

Ljubljana, 2021

Zahvala
Iskreno se zahvaljujem mentorici izr. prof. dr. Mojci Urek za strokovno pomoč,
podporo in usmerjanje ter potrpežljivost pri nastajanju magistrskega dela.
Hvala staršem za nenehno vzpodbudo in vero vame ter za vso podporo in trud, da
postanem to, kar sem.
Hvala tastu in tašči za pomoč, ki sem jo potrebovala v času pisanja naloge.
Posebno zahvalo namenjam možu za potrpežljivost, pomoč in skrb v dnevih
nastajanja magistrske naloge ter sinovoma, Teu in Gašperju, za razumevanje in
ljubezen, ki sem je ob pisanju naloge bila deležna.

S spoštovanjem otrok se otroci učijo,
da so tudi najmanjši, najranljivejši in najbolj nemočni
vredni spoštovanja
in to je lekcija, ki se je svet mora nujno naučiti.
(L. R. Knost)

PODATKI O MAGISTRSKI NALOGI

Ime in priimek: Saša Voršič
Naslov magistrske naloge: Ovire osnovnih šol pri posredovanju informacij o
zaznanem sumu nasilja nad otrokom
Kraj: Ljubljana
Leto: 2021
Število strani: 188
Število virov: 43
Število prilog: 15
Mentorica: Izr. prof. dr. Mojca Urek
Ključne besede: nasilje, zaščita otrok, sodelovanje med institucijami, ukrepanje,
ovire za posredovanje informacij
Povzetek: Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, kakšne so ovire in kje so
razlogi, da osnovne šole ne sporočajo zaznanega suma nasilja nad otrokom centru
za socialno delo.
V teoretičnem delu naloge govorimo o nasilju, ki so ga otroci deležni v družini, o
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centru za socialno delo, ki bi tem nemočnim žrtvam nasilnih dejanj lahko nudil
ustrezno pomoč. Povzet je tudi zakonodajni vidik, ki strokovne delavce šole zavezuje
k odločnemu ukrepanju ne glede na lastna prepričanja in strahove.
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informacij, način sodelovanja med institucijama in zadovoljstvo z njim, zavedanje o
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Title: Barriers for elementary schools in providing information on perceived
suspicions of violence against children
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Summary:
The main goal of the master thesis was to clarify the difficulties and reasons why
elementary schools refuse to report any suspected violence against children to the
Social Work Centre.
The theoretical part of the thesis focuses on domestic violence against children, peer
violence and the school as a place where all children should feel safe. School
employees should protect children’s rights and benefits, however, despite detecting a
breach of rights, they don't report this maltreatment to competent institutions, i.e.,
Social Work Centre, which could provide adequate support to helpless victims of
violence. Furthermore, the legislation perspective is summarized, which bounds the
school employees to take decisive action regardless of their own beliefs and fears.
The research part of the thesis is based on the results of the interviews, carried out
with school consultants and principles. It focuses on difficulties that prevent the
transmission of information, cooperation between the institutions and its success,
awareness of the duty to protect children, and the sensibility of school employees.
My personal experience of working at one of the elementary schools is also included
in the research, along with the results of the executed interviews. Finally, we
observed whether the sensibility of the school principals, consultants, teachers and
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Uvod

Nasilje je neupravičeno in družbeno nesprejemljivo vedenje, ki se odvija v okviru
družine ali izven nje, kar pomeni, da ga izvaja eden od družinskih članov ali pa
morebiti nekdo, ki ga posameznik ne pozna ali ga pozna le bežno. Ta družinski član,
ta znanec ali neznanec s svojimi dejanji ogroža in uničuje življenja, fizično in psihično
celovitost svoje žrtve, ogroža razvoj osebnosti posameznika, ki ga zanemarja ali pa
ga fizično, psihično ali spolno zlorablja.
Kljub temu da smo danes vsi enakopravni, je enakopravnost žal v nekaterih družbah
in nekaterih družinah še vedno nesprejemljiva. Sicer je spremenjen družben položaj
otroka vse skupaj nekoliko omilil, vendar pa kljub bolje zavedajoči se družbi obstaja
le malo ukrepov, ki bi dejansko ustavili trpinčenje in zlorabo otrok. Čeprav obstaja v
današnjem času zavedanje, da je otrok individuum, ki ga je potrebno spoštovati, da
je vsak posamezen otrok družbena investicija za prihodnost, je še vedno vse odvisno
od tega, kaj dojemamo kot nasilje. Kar je za nekoga zahtevana, normalna,
sprejemljiva uporaba sile (npr. discipliniranje, kaznovanje otroka), je za nekoga
drugega nasilje, ki je družbeno nesprejemljivo in nedopustno.
»Slabo ravnanje z otroki zadeva celotno prebivalstvo – otroke, starše, strokovnjake,
politike in druge državljane, ki imajo možnosti zaznati pojav in zaščititi otroke,« v
predgovoru knjige Ko pride na dan navaja prim. dr. Anica Mikuš Kos (Bain, Sanders,
1996: 7). Zlorabljanje otrok prizadene celotno družbo in ne samo otroka in njegove
družine.
Večje spremembe je bilo zaznati s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah (1989), na
podlagi katere so se države pogodbenice zavezale, da bodo z vsemi razpoložljivimi
prijemi ščitile otroke pred vsem oblikami nasilja, saj so le-ti najranljivejša skupina, v
popolnosti odvisna od odraslih, ki tako pogosto kažejo svojo (pre)moč nad njimi. Po
določilih konvencije mora država sprejeti vse ustrezne ukrepe za varstvo in zaščito
zlorabljenega otroka. Tukaj pridejo v ospredje službe, ki so najgloblje zavezane k
temu, kamor v prvi vrsti sodijo šolstvo, zdravstvo, centri za socialno delo, policija,
kakor tudi vse druge institucije in posamezniki, ki se kakorkoli srečajo s sumom
izvajanja nasilja nad otrokom. (Lešnik Mugnaioni, 2014)
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Poudariti je potrebno, da je sodelovanje med omenjenimi institucijami bistvenega
pomena, saj je le tako možno čim prejšnje ukrepanje za zaščito otrok. Žal se pogosto
dogaja, da se posamezniki vse premalo zavedajo, kako pomembno je takoj ukrepati;
premalo so ozaveščeni o tem, kakšen skupek stresnih situacij bo zanemarjen otrok
še občutil, ker je sam neuk in nemočen in informacij ne zmore ali ne zna posredovati,
medtem ko odrasla oseba, ki to zmore, molči.
Ivanka Korez, ravnateljica Osnovne šole Cirkovce je v knjigi Nasilje je out, mi smo in:
Priročniku za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, zapisala: »Ko govorimo o
nasilju, moramo imeti v mislih tako tiste oblike nasilnega vedenja, do katerih pride
občasno, in tiste oblike, ki pomenijo ponavljajoča se dejanja v daljšem časovnem
obdobju. Vsekakor pa moramo bdeti nad nasilnim vedenjem ne glede na obliko in se
odzvati na način: ne glejmo vstran, ampak ukrepajmo.« (2010, str. 6)

1.1

Nasilje nad otrokom v družini

Zaradi zaprtosti institucije družine je nasilje pomenilo problematiko, za katero širša
družba ni pristojna. Tako je teža reševanja problemov in stisk skoraj v celoti
prenesena na ramena tistih, ki so doživljali nasilje, torej v večini primerov poleg
žensk na otroke. Čeprav ne gre za nov pojav, je družba nasilje v družini začela
izraziteje obsojati z velikim zamikom. Zgodovinsko gledano je država najprej
inkriminirala telesno nasilje v družini, kasneje spolno nasilje in šele čez čas tudi
psihično trpinčenje. To so represivni posegi v družinsko življenje, ki jih država
opravičuje s skrbjo za ogroženega družinskega člana.
Gabi Čačinovič Vogrinčič pravi: »Družinska skupina je prvi socialni sistem, v katerem
otrok živi in ki s svojimi značilnostmi vpliva na osebnost otroka v vseh fazah
njegovega razvoja. Starši so pomembni drugi, ki določajo svet, ki ga otrok mora
internalizirati. Otrok si pomembnih drugih ne more izbrati; internalizirati mora svet, ki
ga pomembni drugi določajo zanj.« (1998, str. 23)
Otrok v družini dobi prve življenjske izkušnje. Tukaj spoznava vse družbene procese
– psihološkega, socialnega, ekonomskega; tukaj naj bi se naučil čustvovati. In
čustvena prizadetost, prikrajšanost, pristranskost, ogroženost so v družini največje.
Nasilje nad otroki, ki ga povzročajo starši, ni nujno fizično ali spolno. Za doseganje
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končnega cilja – ustrahovanja in nadzora zadostujejo subtilni verbalni napadi in
rušenje dostojanstva.
Zanemarjanje in trpinčenje otrok sta najbolj razširjeni obliki viktimizacije otrok, v kateri
so storilci njihovi starši. Nasilje nad otroki ima korenine v kulturnih vzorcih, v
tradicionalnih navadah in običajih, ki nekako ohranjajo družbeno sprejemljivost
nasilja. Tako je hierarhija zakonske zveze dovoljevala nasilje nad žensko ter
posledično nad otroki. Veljalo je prepričanje, da se vzrok za nasilno vedenje skriva v
alkoholu, finančnih težavah, da je razlog predhodno nasilje v družini ali duševne
bolezni. Prav tako je prevladovalo mnenje, da je zloraba možna zgolj v socialno
ogroženih družinah z dna družbene lestvice. Torej pri ljudeh, ki že sicer v vedenju
kažejo večja odstopanja od drugih. Šele kasneje je prišlo do spoznanja, da se
zloraba pojavlja v vseh družbenih slojih, da vrsta poklica in izobrazbe nista
pomembna, prav tako kot niso pomembni spol, rasa ali verska pripadnost.
Na podlagi opravljenih različnih razgovorov na centru za socialno delo ugotavljam, da
se med ljudmi še vedno pojavlja prepričanje, da so te ''vzgojne klofute, cukanje za
lase'' in podobno resnično zgolj vzgojni prijemi. Ljudje se ne zavedajo, da je že
kričanje nad otrokom, zaradi katerega se otrok počuti ponižanega in katero pri otroku
vzbuja strah, nasilno dejanje, saj s tem, ko odrasla oseba pokaže moč, ustrahuje in
nadzira, poniža svojo žrtev in doseže svoj cilj.
Gre za moč, ki jo posameznik uporablja zoper šibkejšega. Nasilje vedno uporablja
moč za dosego svojega cilja. ''Pedagoški tepež'' kot ga imenujejo nekateri, je nekaj,
za kar veliko odraslih v mnogih državah meni, da je vzgojni ukrep in da je s tem
izvajana primerna skrb za otroka. (Zaviršek, 2018)
Tako je najhujša travma, ki jo otrok lahko doživlja, zanemarjanje, čustveno, telesno
ali spolno zlorabljanje. Kadar starši, ki naj bi otroku nudili varnost, izdajo zaupanje
otroka na ta način, da so zanj vir groženj in povzročitelji travmatičnih izkušenj, lahko
takšno ponavljajoče travmatično doživetje skoraj gotovo pripelje do posttravmatskih
stresnih motenj.
Plaz piše: »Ob soočanju z nasiljem v družini nikakor ne pozabimo na še vedno veliko
dopustnost telesnega kaznovanja otrok. Javno zagovarjanje dopustnosti
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discipliniranja s fizičnim kaznovanjem pa odpira pot tistim, ki z nasiljem urijo otroke,
da bodo rasli po njihovi meri.« (2014, str. 28).

1.1.1 Oblike nasilja nad otrokom

 Psihično nasilje peti odstavek 3. člena Zakona o preprečevanju nasilja v
družini (2010) opisuje kot ravnanja povzročitelja, s katerimi ta pri žrtvi
povzroča strah, občutek manjvrednosti, ponižanje, občutek ogroženosti in
podobne duševne stiske. Psihično nasilje otroka razvrednoti, ogroža njegovo
samopodobo in občutek varnosti. Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik
(2015) pod psihično nasilje uvrščajo: žaljenje, poniževanje, preklinjanje otroka,
kritiziranje, povzročanje občutka krivde, kričanje na otroka, manipuliranje z
otrokom, pretirano omejevanje ali nadzorovanje otroka ipd.
 Fizično nasilje Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) opredeljuje kot
povzročanje bolečine, strahu ali ponižanja z uporabo ali z grožnjo o uporabi
fizične sile, da otrok oziroma žrtev nasilja kaj stori, opusti ali trpi. Fizično
nasilje lahko povzroča vidne ali nevidne poškodbe, kot so bolečine,
spremembe na koži, različne stopnje telesnih poškodb, v skrajnih primerih tudi
smrt.
Širše gledano fizično nasilje obsega tudi grobe, kaznovalne, nasilne in
nadzorovalne načine vzgoje. Sem se med drugim umeščajo zavedanja staršev
o možnosti poškodovanja otroka v primerih, ko ne zavarujejo otroka pred
poškodbami oziroma namerno ne preprečijo nastanka teh poškodb. Med
fizično nasilje nad otrokom spadajo tudi: klofutanje, lasanje, boksanje, udarci z
roko ali predmetom, metanje predmetov v otroka, zvijanje rok, tresenje,
davljenje otroka, grizenje, pljuvanje, zastrupljanje, odrekanje ali siljenje otroka
s hrano, namerno izvajanje bolezenskih simptomov, detomor ipd. (Aničić,
Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, 2015, str. 24-25)
 S spolnim nasiljem Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) označuje
vsa ravnanja s spolno vsebino, katerih pomena otrok ne razume, v katera
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otrok ne privoli oziroma je vanje prisiljen. Sem so umeščene tudi grožnje z
uporabo spolnega nasilja in objava spolnih vsebin o žrtvi v javnosti.
Spolna zloraba je kazanje pornografskih vsebin otroku ter omogočanje
dostopa do le-teh, razkazovanje in dotikanje intimnih predelov v prisotnosti
otroka,

načrtno

opazovanje

otroka

pri

kopanju,

preoblačenju,

samozadovoljevanju, opravljanju potrebe, dajanje neprimernih pripomb, ki
namigujejo na spolnost, prisila otroka v dotikanje intimnih predelov, intimno
poljubljanje otroka in otipavanje intimnih predelov otroka, potiskanje prstov ali
predmetov v intimne predele ipd. (Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik,
2015, str. 28-29)
 Ekonomsko nasilje je neupravičeno nadzorovanje ali omejevanje žrtve pri
razpolaganju z dohodki oziroma upravljanju s premoženjem, s katerim žrtev
samostojno

razpolaga

oziroma

upravlja

ali

neupravičeno

omejevanje

razpolaganja oziroma upravljanja s skupnim premoženjem družinskih članov,
neupravičeno neizpolnjevanje finančnih oziroma premoženjskih obveznosti do
družinskega

člana

ali

neupravičeno

prelaganje

finančnih

oziroma

premoženjskih obveznosti na družinskega člana. (6. odstavek 3. člena Zakona
o preprečevanju nasilja v družini, 2008)
Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik govorijo o oblikah zlorabe moči
oziroma odrekanju pravic, ki se nanašajo na sredstva za preživetje. Sem
spada tudi neplačevanje preživnine. Ekonomsko nasilje lahko izvajajo tudi
drugi otroci, kadar žrtvi vzamejo, skrivajo, uničujejo stvari, jemljejo žepnino
ipd. (2015, str. 31)
 Zanemarjanje je neustrezno ravnanje skrbnic/kov otroka, ki opuščajo ustrezno
ravnanje z namenom, da ne zadovoljijo čustvenih, psihičnih, telesnih,
izobraževalnih, kognitivnih ali socialnih potreb otroka. Omenjeno ogroža
zdravje otroka, njegov psihosocialni ravzoj in življenje. Otrok je deležen
telesnega zanemarjanja, če ga ob neprimerni starosti puščajo samega doma
ali ga puščajo ob neutreznem varstvu, kadar živi v neprimernem okolju, če ne
poskrbijo za ustrezno higieno, prehrano, počitek, obleko, opustijo skrb za
njegovo varnost, če ga zapustijo ali spodijo od doma ipd. Med psihično,
čustveno in kognitivno zanemarjanje sodijo ignoriranje otroka, odrekanje
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potrebe po ljubezni, čustveni podpori in pozornosti, stiku in varni navezanosti,
otroka omalovažujejo, izpostavljajo nasilju, mu ne omogočajo šolanja, ne
sodelujejo s šolo ali vrtcem, mu preprečujejo stike z okolico, opuščajo
potrebno zdravstveno obravnavo ipd.

(Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in

Sušnik, 2015, str. 19-20)
Določba Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) v 4. členu govori o nasilju
nad otrokom, ki je izvršeno tudi v primerih, ko otrok živi v okolju, kjer se nasilje izvaja.
Kot pravi Rapilane Obran: «Tudi otrok, ki je priča nasilju enega družinskega člana
nad drugim, je žrtev nasilja.« (2018, str. 17)
Vsak posameznik, zaposleni v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, na centrih za
socialno delo, še posebej tisti, ki se najpogosteje srečujejo z otroki, ki z njimi
preživljajo največ časa, torej zaposleni v osnovnih šolah, so dolžni ravnati v skladu s
tretjim členom Konvencije o otrokovih pravicah, ki govori o tem, da mora biti njihovo
glavno vodilo koristi otroka.
Da se nasilje ne stopnjuje in ne povzroči še večje škode, ima zgodnje odkrivanje
primerov zlorabljenih otrok odločilno vlogo. Trpinčen otrok lahko kaže specifične ali
pa nespecifične znake. Specifične bistveno hitreje zaznamo, saj so izraženi z
modricami, telesnimi poškodbami, medtem ko so nespecifični izraženi na področju
čustvovanja, vedenja, učenja, samopodobe. Oboje imajo zaposleni na šolah
priložnost opaziti, saj otrok v šoli preživi veliko časa.
Tako se pri otroku lahko pojavijo težave z učenjem, koncentracijo, slabšim
spominom, zmedenostjo. Prisotni so lahko glavoboli ali bolečine v želodcu, slaba
volja, jeza, zmedenost, nezmožnost doživljanja veselja. Otrok postane agresiven ali
žrtev nasilja s strani svojih sovrstnikov. Morebiti otrok zahteva mnogo pozornosti, ima
samouničevalne misli, ideje, dejanja. Boji se slačenja pri uri športa, saj ima vidne
modrice, ugrize, opekline na kateremkoli delu telesa. Svojih poškodb otrok ne zna
pojasniti ali pa se ne skladajo z njegovo razlago. Znaki zlorabe so lahko bolj izraziti
po vikendu ali počitnicah, ko je otrok dlje časa doma. Šolsko osebje lahko morebiti
opazi tudi znake zanemarjanja, ko starši pripeljejo ali pridejo v šolo po otroka –
uporabljajo neprimerne in poniževalne pripombe, žaljive vzdevke in različne grožnje.
Otrok ima lahko nizko samopodobo, skromne socialne veščine, spretnosti, skromne
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sposobnosti govornega izražanja. Zaradi zanemarjanja lahko postane pasiven,
preveč ustrežljiv, apatičen, ravnodušen, tudi depresiven.

1.2

Medvrstniško nasilje

Nasilje ni le pretep dveh enakovrednih vrstnikov zaradi spora. Nasilje je tudi
zmerjanje, norčevanje, zastraševanje, grožnje, ki pri otroku povzročijo strah, zaradi
katerega ohromi in si ne upa povedati drugim, saj je ponižan in ga je sram ali pa ga
je strah, da mu učitelj ali starš ne bo verjel, zaradi česar se vse pogosteje odmika,
se manj druži s sošolci in ostaja v svoji osami. Nezavedno lahko kaže znake, ki
pričajo o tem, da je žrtev nasilja. Osebje v šolah ima tako možnost zaznati
spremembe, kot je na primer poslabšanje učnega uspeha. Žrtev nasilja tudi zmanjša
komuniciranje z drugimi in postane zaprta vase, deluje odsotno in zaskrbljeno.
Morebiti začne neupravičeno izostajati od pouka. Sčasoma lahko svojo nemoč žrtve
pokaže z napadi na mlajše in šibkejše od sebe ali pa postane agresiven do učiteljev.
Medvrstniško nasilje se ponavlja in je namerno, saj z njim učenec ali več njih, ki so
močnejši, žele povzročiti škodo drugemu učencu ali učencem, ki so šibkejši. Tako
nasilnež svojo žrtev zmerja, žali, izziva, ji grozi, jo ponižuje, zasmehuje, izziva, kriči
nanjo (verbalno nasilje), ali jo brca, suva, pretepa, mu uničuje lastnino, poriva
(telesno nasilje), zmerja, žali, ponižuje. V današnjem času so pogosto prisotni tudi
ignoriranje,

izogibanje,

izključevanje,

zavračanje,

širjenje

govoric

o

žrtvi,

nagovarjanje drugih, da nasilneževi žrtvi škoduje (odnosno nasilje). Z razvojem
tehnologije pa se je razvilo tudi spletno nasilje, kamor sodi pošiljanje žaljivih fotografij
preko družbenih omrežij in podobno. Nasilnež ima namreč močno potrebo po tem, da
si podreja druge, saj želi biti najmočnejši. Zato drugim grozi, kadar ni vse, kot si je
sam zamislil in uživa v tem, ko drugim prizadene bolečino in trpljenje. Lahko je tudi
neusmiljen do živali. Empatije takšen otrok ni zmožen, njegove socialne in
medosebne veščine so slabše razvite. Svoje žrtve izloča iz igre, jih prezira, označuje
za ''drugačne'' in ''čudne'' in jih zasmehuje. Impulzivnost, razdražljivost, hitra jeza ga
spremljajo na vsakodnevnem koraku. Njegova agresivnost do drugih izhaja iz
potrebe po neprestani priljubljenosti; hvali se s svojim neustreznim vedenjem, pri
katerem vztraja in ga pogosto stopnjuje do te mere, da lahko postane agresiven tudi
do odraslih, ki jim kljubuje in nasprotuje. Ne podreja se pravilom, prilagajanje
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spremembam je zanj neznanka. Žal takšen otrok lahko že v zgodnji starosti izkazuje
disocialna in kriminalna vedenja.
Žal se medvrstniško nasilje v današnjem času pojavlja prepogosto, povzročitelji pa
ga izvajajo v odsotnosti odrasle osebe, da ga ni moč opaziti in ga imajo tako možnost
izvajati dlje časa. Obstajajo pa posredni pokazatelji, ki jih nekdo zunanji lahko opazi.
Kot je na primer izločenost iz družbe. Žrtev nasilja si velikokrat ne upa povedati, kaj
preživlja, saj se boji, da mu bo pomoč s strani zaupnikov zavrnjena, saj ga bo le-ta
obtožil tožarjenja, ali pa ga ne bo jemal dovolj resno, saj mu bo predlagal, da to reši
sam. Prav tako pa odrasli pogosto mislijo, da gre za fazo tekom odraščanja, ki jo
morajo otroci enostavno prerasti. S tem, ko ne ukrepajo, morebiti menijo, da bo
otroka preraščanje omenjene faze le še okrepilo. Morebiti je otrok, ki je žrtev
medvrstniškega nasilja, tudi žrtev nasilja v lastni družini. Tako mu je blizu miselnost,
da je to, da je žrtev, nekaj povsem normalnega. Tako tudi ne pomisli, da bi mu
odrasli lahko pomagali, saj so tudi odrasli nasilni. Povsem običajno je tudi, da
povzročitelji storjenega nasilnega dejanja ne bodo priznali. Ali pa bodo tako žrtve
lastno situacijo zgolj poslabšale, ko se jim bodo učenci, ki nad njimi izvajajo nasilje,
za povedano maščevali.
Izpostavljenost nasilnemu vedenju pusti na otrocih dolgotrajne posledice. Te so lahko
fizične, skoraj vedno pa so tudi psihične. Slabo ravnanje z otroki privede do čustvene
prizadetosti otroka, ta pa lahko povzroči motnje v razvoju, učne težave, težje
psihiatrične motnje v otroštvu in mladostništvu, morebiti tudi psihiatrične motnje v
odrasli dobi. Zloraba rodi jezo, sram, zmedenost, slabo mnenje o sebi – uničuje
samospoštovanje, ki počasi izginja.
Da je nasilje družbena travma spet ugotavlja Urekova. Žrtev težko spregovori o tem,
da doživlja nasilje. Prav tako okolica, sosedje, znanci, ki zaznajo morebitno zlorabo,
o tem težko spregovorijo, saj mogoče povzročitelja poznajo ali pa ob razmišljanju o
tem, da bi posredovali zaznano informacijo, občutijo stisko.
Ni razloga za nasilje, kot tudi ni opravičila zanj. In čeprav veliko povzročiteljev nasilja
najde razloge, zaradi katerih so bili do nekoga nasilni in jih opravičuje na vse mogoče
načine, pogosto celo s prenašanjem krivde na žrtev, to ni razlog za toleranco do
nasilja. Do nasilja moramo imeti ničelno toleranco; truditi bi se morali, da ga
izkoreninimo. Res je, da je to skorajda nemogoče, pa vendar.
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Odrasli moramo poskrbeti, da bomo dajali zgled našim otrokom, ki že med seboj
postajajo nasilni. Vzorce, katerih so deležni med odraščanjem, zglede, ki jih
ponotranjijo, prenašajo v lastne odnose in kasneje v svoje družine ter na svoje
otroke.
Otroci so med najbolj nemočnimi in občutljivimi člani vsake družbe. Kadar so
izpostavljeni krivicam, nasilju, zlorabam, zanemarjanju ter podobnim škodljivim
vplivom, lahko imajo ti usoden vpliv na otrokovo nadaljnje življenje, s čimer mu je
onemogočeno enakovredno uveljavljanje v družbi in preprečen razvoj v zadovoljno,
zrelo in odgovorno osebnost.
Otrok mora vedeti, da izvajanje nasilja ni dopustno, kot mora vedeti tudi, da ni
dopustno, da nekdo izvaja nasilje nad njim. Deležen mora biti občutka varnosti, da
nekomu pove o krivici, ki se mu dogaja. Ob svoji izpovedi mora biti deležen občutka,
da za nasilje ni kriv sam in da ni prav, kar se mu je zgodilo. Torej tukaj nastopimo
odrasli, ki moramo otroka poslušati, mu verjeti in narediti vse, kar je v naši moči, da
ga zaščitimo, da mu damo občutek, da ni sam in da mu bo nekdo pomagal. Trpinčeni
otroci imajo pravico biti deležni odziva in potrditve družbe, da je to, kar preživljajo,
zločin, ki ni dopusten.
Vseh travm, ki jih bodo otroci deležni v življenju, ni moč preprečiti. Mogoče pa je
pravočasno ukrepati in jim pokazati, da je svet lahko lep, da so odrasli tiste osebe, na
katere se lahko zanesejo in ki jih bodo zaščitile. Zato je pomembno, da tako
institucije kot vsak posameznik ozavesti potrebo po tem, da zaščitimo otroke, ki sami
tega niso zmožni. Zavedati se moramo, da je potrebno prestopiti zastarela ''pravila'' o
tem, da nas ne sme brigati, kaj se dogaja pri sosedovih, da je fizično nasilje zgolj
vzgojni prijem in ne nasilje, kot tudi to, da zanemarjanje ni vrsta nasilja. Sosedje,
prijatelji, znanci, vzgojitelji, zdravniki, mimoidoči – vsi in vsak posameznik je dolžan
informacijo, s katero razpolaga, posredovati pristojni službi in tako preprečiti
nadaljnje zlorabljanje, saj si žrtve nasilnežev same ne znajo oziroma ne zmorejo
pomagati. Pomembno je, da postanemo glasni, da se nas sliši, da spregovorimo.
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Učitelj kot stabilni dejavnik v otrokovem življenju

Strokovni delavci v šoli za otroka predstavljajo pomembne odrasle, v katerih lahko
tekom vključenosti v izobraževalni program otrok išče podporo, spodbudo, oporo.
Ena izmed njihovih pomembnih nalog je razvijanje in krepitev otrokovih sposobnosti
ter zmožnosti spoprijemanja s problemi. Tako kot učitelji staršem predstavijo
otrokove sposobnosti, spretnosti, posamezne značilnosti ter jim približajo svet s
perspektive njihovega otroka, tako je njihova naloga tudi opozoriti starše na pomoč,
ki jo otrok potrebuje ter ponuditi svetovanje o morebitni napotitvi k potrebnim
strokovnim službam. Potrebno je osredotočanje na skupno skrb za otroka. Starši
imajo svoje otroke radi, zato je informacija strokovnega delavca o otrokovem vidiku in
njegovih potrebah dragocena.
Šola lahko za otroka predstavlja varen prostor, kjer ima možnost svobodnega
izražanja in se čuti varnega, saj v njej srečuje odrasle, ki so ga pripravljeni poslušati
ter mu pomagati.
Predvsem mlajši otroci, pri katerih je ločevanje med življenjem v šoli in doma še v
precejšnji meri zabrisano, potrebujejo celostno obravnavo. Le-to je težko doseči, saj
je potrebna ustrezna usposobljenost za učinkovito spopadanje z otrokovimi
psihičnimi problemi. Poseganje v to težko otrokovo situacijo je lahko obremenjujoče,
predstavlja strah zaradi občutka nemoči in strah pred tem, da bi otroku posameznik v
želji po pomoči morebiti bolj škodil kot koristil.
Strokovni delavci šole se morajo zavedati, da otroku in njegovi družini prav oni lahko
pomagajo v veliki meri, saj so pogosto, kot pravi Millerjeva v knjigi Otrok v stiski, edini
stabilni dejavnik v otrokovem življenju. (Miller, K., 2000)
Učitelj je z otrokom v vsakodnevnem stiku in z opazovanjem kaj otrok počne, koga si
izbere za igro, kako govori, ali prihaja v konfliktne situacije, je način, s katerim učitelj
otroka dobro spozna. Tekom šolskega leta se tako lahko veliko nauči o otrokovi
osebnosti, sposobnostih, interesih. Na podlagi navedenega ima ob morebitnih
spremembah otrokovega vedenja tudi večje možnosti za odkrivanje nekih sprememb
v otrokovem življenju.
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Za nekatere otroke, ki doma nimajo spodbudnega okolja, postane šola varen prostor,
v katerem se lahko izkažejo in izstopajo s svojimi sposobnostmi. Kljub temu ti otroci
potrebujejo posebno podporo svojih učiteljev. Podpora otroku s strani njegovega
učitelja, strokovnega osebja v šoli ima za otroka izreden pomen. Že samo odgovor
na zastavljeno otrokovo vprašanje pri otroku zbudi občutek pomembnosti, občutek,
da je slišan.
Predvsem v prvi triadi, kjer učenci preživijo večino časa z enim učiteljem, se ustvari
zaupna klima. Razrednik učence pozna in učenci spoznajo njega in njegov vpliv na
otroke je lahko zelo velik. Tako se lahko učitelj pogosto znajde v vlogi zaupne osebe,
ko mu otrok na posreden ali neposreden način naznani, da je žrtev nasilnega
vedenja.
Kadar otrok izhaja iz težkih socialnih razmer ali iz nasilnega družinskega okolja, je
šola zanj lahko zelo močan varovalni dejavnik. Učitelj bo tako otroku v največjo
pomoč, če bo sodeloval tako s šolsko svetovalno službo in drugimi institucijami, kot
tudi s starši.
Šolska svetovalna služba ima pomembo mesto v šolskem prostoru. Učitelj, ki je z
učenci vsakodnevno v neposrednem stiku, pa mora biti zato tesen sodelavec šolske
svetovalne službe. Pomemben je odnos, ki ga zgradita med seboj. Ta mora biti
zaupen, saj je kvalitetno sodelovanje med omenjenima akterjema v najboljšo korist
otrok.
Raziskave so pokazale, da učitelji najpogosteje poiščejo pomoč pri šolski svetovalni
službi v primerih, ko potrebujejo svetovanje, povezano z učnimi ali vzgojnimi
težavami učencev, ne pa toliko v primerih, povezanih s socialnim okoljem in
družinami svojih učencev, ki tudi preko učencev vplivajo na njihovo funkcioniranje v
šoli. (Kalin, 2004)
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Šolska svetovalna služba – posebno mesto pomoči v šoli

Šolska svetovalna služba je tisti organ šole, pri katerem se prepletajo delo z učenci,
delo z učitelji, delo z vodstvom šole, delo s starši in delo z zunanjimi institucijami.
Torej prepletata se delo za in izven zidov šole, kar svetovalni službi omogoča
pridobivanje podpore in pomoči, da lahko kakovostno in v celoti zagotovi ustrezno
pomoč učencu.
Temeljni cilj svetovalne službe v šoli je otrokov optimalni razvoj ne glede na njegov
spol, socialno poreklo, narodno pripadnost, veroizpoved, kulturno poreklo, telesno in
duševno konstitucijo. Namen svetovalne službe je uspešna udeleženost vsakega
posameznega učenca pri uresničevanju tega temeljnega cilja. Tako navajajo
programske smernice. (Gabi Čačinovič Vogrinčič in drugi, 2008)
Temeljna naloga svetovalne službe je s svojim strokovnim znanjem preko
svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način prispevati pri kompleksnem
reševanju socialnih, pedagoških in psiholoških vprašanj vzgojno-izobraževalnega
dela, sodelovati z vsemi udeleženci v šoli in hkrati pomagati s sodelovanjem z
zunanjimi institucijami.
Svetovalni delavec s posebnim strokovnim pristopom zajame različne oblike in
metode dela svetovalne službe. Njegov strokovni odnos, katerega vedno znova
strokovno korektno vzpostavlja in vzdržuje, temelji na dogovoru z vsakim
posameznim udeležencem.
Gabi Čačinovič Vogrinčič s svojimi člani kurikularne komisije za svetovalno delo v
Programskih smernicah pove: »Svetovalna služba si preko svetovalnega odnosa
prizadeva vzpostaviti, razvijati in vzdrževati ustvarjalno soočanje in sodelovanje vseh
udeležencev v projektu pomoči in/ali sodelovanja. Preko svetovalnega odnosa si
prizadeva vzdrževati odprte možnosti za stalno vzpostavljanje in razvijanje mreže
pomoči ter sodelovanja svetovalne službe z vsemi udeleženci.« (2008, str. 8)
V strokovnem pogledu je svetovalna služba pri svojem delu avtonomna, kar pomeni,
da je ne glede na mnenje ali pričakovanja ostalih zaposlenih v šoli, dolžna
posredovati korektna strokovna mnenja. Vezana na strokovnost sama odloča o
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strokovnih vprašanjih, odločitve pa sprejema v okviru svojih strokovnih načel ter
poklicnega kodeksa etike.
Pri svojem delu strokovna služba pristopa celostno in kompleksno. Individualiziran
pristop je ne omejuje, saj pri svojem delu vključuje kontekstualni vidik težav ali
motenj. Torej težave posameznika rešuje na individualni ravni – na ravni
posameznika, hkrati pa na ravni konteksta ter v širšem socialnem okolju – na ravni
celote. Tako lahko svoje delo strokovno opravlja le preko sodelovanja z vsemi
podsistemi oziroma udeleženci. Vrat ne sme zapirati pred nobenim posameznikom
ali skupino, saj iz njene strokovnosti izhaja, da mora zagotavljati stalno možnost
sodelovanja z vsemi udeleženci. Ker se vsakdanje vzgojno-izobraževalno delo odvija
pod vodstvom učiteljev in je za otroka oddelčna skupnost najpomembnejša, ima
kvalitetno sodelovanje strokovne službe z učitelji pomembno vlogo. Enako
pomembno

vlogo

z vidika

strokovne

avtonomnosti,

interdisciplinarnega

ter

celostnega pristopa ima tudi sodelovanje strokovne službe s strokovnimi delavci
drugih ustanov.
Temeljna načela (Čačinovič Vogrinčič, 2008), ki uokvirjajo strokovnost svetovalnega
dela, so glavna vodila svetovalne službe. Za svetovalno službo so vodilo strokovna
etična načela, kamor sodijo načelo dobrobiti, načelo prostovoljnosti in načelo
zaupanja. Dobro otroka, učenca mora biti zagotovljeno, saj gre za najšibkejše in
najranljivejše posameznike v šoli. Posebna pozornost gre temu, da se otroku ne
povzroča neupravičenega nelagodja, stisk, stresov, da se ga ne stigmatizira v
socialnem okolju.
Načelo prostovoljnosti govori o vstopu učenca v svetovalni odnos. Učenec mora
vstopiti prostovoljno, kar pomeni, da ga nihče ne sme siliti. Od načela je dovoljeno
odstopati v primerih zaznanega zanemarjanja oziroma suma nasilja, torej v primerih,
kot gre za ogroženost otroka.
Na zadnje, vendar nič manj pomembno v prvem sklopu, je načelo zaupanja in
zaupnosti. Da svetovalni delavec sploh lahko vzpostavi svetovalni odnos, je potrebno
zavedanje, da je vse, kar je povedano, zaupno. Seveda se to načelo dopolnjuje z
določili varstva osebnih podatkov.
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Načelo strokovne avtonomnosti je potrebno upoštevati ne glede na mnenje ali
pričakovanja drugih zaposlenih. Strokovno mnenje svetovalne službe mora biti
posredovano korektno na podlagi lastnih odločitev. Pomembno se je zavedati, da
ima svetovalna služba v šoli pravico in dolžnost odkloniti vse naloge in zadolžitve, ki
niso v skladu s strokovno etičnimi načeli dela. Z vidika strokovne avtonomnosti je
pomembno, da svetovalna služba po potrebi vzpostavi sodelovanje tudi z drugimi
ustreznimi strokovnjaki zunaj šole.
Svetovalna služba je lahko najučinkovitejša, kadar se zaradi kompleksne
povezanosti socialnih, pedagoških in psiholoških vprašanj sestavi tim različnih
strokovnjakov. Interdisciplinarno povezovanje in sodelovanje pa ne zajema le
zaposlenih na šoli, temveč tudi zunanje strokovne delavce. Tukaj pride v poštev
povezovanje in sodelovanje z zunanjimi inštitucijami z namenom dopolnjevanja v
svetovalni dejavnosti na področju pomoči posamezniku ali skupini.
Delovanje svetovalne službe na ravni konteksta – celote je pomembno, saj ohranja
položaj, ki ji omogoča stalno in odprto sodelovanje znotraj vzgojno-izobraževalne
ustanove kot tudi zunaj šole, torej z zunanjimi inštitucijami. Posebej pomembno pa je
ta odnos vzdrževati z učitelji, ki so nosilci vzgojno-izobraževalnega dela v šoli.
Upoštevanje načela sodelovanja v svetovalnem odnosu omogoča vzpostavljanje in
vzdrževanje pogojev za stalne odprte možnosti sodelovanja svetovalne službe z
vsemi udeleženci kot tudi medsebojno sodelovanje udeležencev.
Šola sama pa različnih pričakovanj staršev in učencev, ki so v današnjem času vse
bolj zahtevni, ne more zagotoviti. Zato je predvsem, kadar je govora o ranljivejših
skupinah, torej o družinah, ki so potisnjene na rob družbe zaradi takšnih ali drugačnih
odstopanj od povprečja, toliko bolj pomembno, da svetovalna služba deluje izven
šolskega prostora. Vsem učencem, predvsem pa tistim, ki izhajajo iz nespodbudnih
okolij, v katerih so bodisi izpostavljeni prekomernemu uživanju alkohola pri družinskih
članih, nasilnega ravnanja, zlorabi različnih substanc in so zato izpostavljeni
tveganim in škodljivim vedenjem, je naloga šola, da deluje kot njihov zaščitnik, torej
da deluje varovalno in jim tako s svojim strokovnim odzivom omogoči kakovostno
vzgojno-izobraževalno delo. (Gregorčič Mrvar, 2016)
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Zavedati se je potrebno, da na šolsko okolje vpliva širše socialno okolje, saj učenci
prihajajo iz najrazličnejših družin z zelo različnimi ozadji in zgodbami. Ti individuumi v
sebi nosijo različne osebnosti, različna pravila, različna prepričanja o dobrem in
slabem. Opremljeni so z različnimi strahovi, njihovi vedenjski vzorci so tako različni,
kot so različna njihova pričakovanja. Zato ima svetovalni delavec v tej mavrični zbirki
posebno vlogo, s katero vpliva na razvoj šolskega prostora, pripomore k
vzpostavljanju šolske klime.

3.1

Dostopnost svetovalne službe v šoli

Svetovalna služba si mora v skladu z načelom sodelovanja v svetovalnem odnosu
ves čas prizadevati, da je dostopna in to dostopnost tudi neprestano vzdrževati. Zato
je pomembno, da v šoli ne nastopa kot predstavnik enega podsistema, temveč da je
strokovni sodelavec vseh udeležencev. (Čačinovič Vogrinčič idr., 2008)
Svetovalna služba mora biti vsem udeležencem v šoli dovolj dobro razvidna in enako
dostopna. Prizadevati si mora, da k sebi pritegne tudi tiste učence na šoli, ki se ne
čutijo nagovorjeni.
Pomembna naloga šole je medsebojno sodelovanje. Tukaj ni mišljeno samo
sodelovanje vseh zaposlenih na šoli, temveč tudi sodelovanje šole, šolske
svetovalne službe, zaposlenih na šoli z zunanjim okoljem, s skupnostjo. To
sodelovanje je tako samoumevno, da ga ne cenimo dovolj oziroma mu ne dajemo
zadostnega pomena. Tako tudi področje sodelovanja med šolo in skupnostjo ter
značilnosti in kakovost sodelovanja niso dovolj raziskani. O sodelovanju med šolo in
starši lahko veliko preberemo, medtem ko konsistentnih empiričnih raziskav o
sodelovanju med šolo in skupnostjo ni veliko. (Gregorčič Mrvar idr., 2016)
V današnjem času je premalo pozornosti posvečene teži, ki jo nosi kvalitetno
sodelovanje šole s širšim lokalnim in družbenim okoljem. Dogajanje zunaj šolskih
zidov, v družinah učencev, na njihovih poteh domov, druženje z vrstniki, konec
koncev tudi poslovno in zasebno življenje njihovih staršev pomembno vpliva na
vsakodnevne medosebne odnose in aktivnosti v šoli. Ker je dogajanje v šoli in izven
nje pogosto prepleteno, je potrebno posebno pozornost posvetiti povezovanju,
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sodelovanju, krepitvi medsebojnega dialoga in posledično vzpostavljanju zaupanja
med šolo in institucijami zunaj nje. S tem je omogočeno izboljšanje kakovosti
življenja učencev in njihovih družin, prav tako pa bodo povečane možnosti za višjo
stopnjo zaupanja učencev do šole in možnost pravočasne zaščite otrok pred
morebitnimi krivicami, ki se jim v šoli in izven nje dogajajo.

3.2

Seznanjenost otrok z obstojem in funkcijo svetovalne službe

Učenci morajo biti seznanjeni, da je svetovalna služba namenjena njim. Da dela za
dobro njih, da obstaja zaradi njih.
Prav je, da šolsko leto začnejo s predstavitvijo in namenom svetovalne službe, da jim
je pojasnjeno, da je tam zato, da jim svetuje, pomaga pri izoblikovanju ustrezne
šolske klime, celotnem vzgojno-izobraževalnem procesu, jim pomaga pri rasti in
spreminjanju, poklicni usmeritvi in ne nazadnje tudi v trenutkih stisk in težav.
Slednje bi moralo učencem biti še posebej predstavljeno. Zavedati se je potrebno, da
je vsaka stiska posameznika zanj veliko breme, ki ga težko podeli z drugimi. Zato je
potrebnega veliko dela v smeri seznanitve otrok, da zlorabe, agresivna dejanja nad
drugimi, kakršnakoli oblika nasilja nad njimi, naj bo ta izvajana v šoli, na poti domov
ali celo doma, ni dopustna. In še pomembneje, seznaniti jih je potrebno, da jim lahko
nekdo pomaga in da imajo v šoli možnost omenjeno izpostaviti. Potrebnega je veliko
dela v tej smeri, saj si je zaupanje, ki mora biti res veliko, da se doživljanje nasilja
lahko izpostavi, težko pridobiti.
V času izdelave magistrske naloge sem kramljala z otroki, ki obiskujejo različne
razrede osnovne šole v mojem kraju. Ob njihovih odgovorih je bilo čutiti neprijetno
presenečenje, saj na vprašanje, ali vedo, zakaj imajo na šoli svetovalno službo, niso
poznali odgovora. Deček, ki obiskuje sedmi razred osnovne šole, je na omenjeno
vprašanje odgovoril, da bi se najbrž, če bi nekdo izvajal nasilje nad njim, lahko po
pomoč obrnil tudi na svetovalno službo.
Prav tako je zaskrbljujoč odgovor otroka v petem razredu osnovne šole, ko na
vprašanje, čemu je namenjena svetovalna služba na šoli, odgovori, da kazni. Torej,
če pri pouku ne sodeluješ, moraš za kazen k svetovalni delavki.
16

Tukaj je nujno potrebno zastaviti vprašanje, ali je res namen šolske svetovalne
službe navzven delovati kot organ, ki pomeni strah in trepet otrok. Otroci morajo
vedeti, da je šolska svetovalna služba tisti varen kotiček, kamor se lahko zatečejo, ne
glede na to, ali iz kakršnega koli razloga povzročajo nasilje ali pa so le-tega deležni.
Šolarji morajo biti seznanjeni, da ni pomembna vrsta težave, s katero se srečujejo,
vedno imajo možnost pogovora pri šolski svetovalni delavki.
Ob navedenem je nujno potrebno že ob vstopu v šolo otroke seznaniti z obstojem
šolske svetovalne službe in namenom le-te. Vzbuditi jim je potrebno občutek, da je
tam varno zatočišče, namenjeno njim.
Torej, če otroku nekdo dela krivico, ga ustrahuje ali mu povzroča bolečino – če mu
ne more pomagati nekdo doma, v družini oziroma v njegovi ožji socialni mreži, mu
lahko pomaga nekdo v šoli. In da s tem otroci ob vstopu v šolo in tekom šolanja niso
seznanjeni, ni v njihovo korist. Tukaj vidim velik primanjkljaj, ki je resnično
zaskrbljujoč.
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4

Zakonska določila

Sposobnost učiteljev, da jasno obravnavajo vsako obliko nasilja na šoli ter njihovo
zavedanje samega obstoja nasilja, pomembno vplivata na preprečevanje le-tega.
Ustrezen in takojšen odziv sta pomembna dejavnika pri nadaljnjem pojavu kot tudi pri
zmanjševanju obsega pojava nasilja.
Učinkovitost v primerih zaznanega suma ali samega nasilja je večja, kadar med
seboj sodeluje več strokovnjakov, tako učitelj oziroma oseba, ki razpolaga s prvo
informacijo, kot tudi svetovalna služba ter vodstvo šole. Torej vsi pomembni akterji, ki
bodo skupaj delovali v sanaciji nastale situacije.
V pravilniku (Pravilnik o obravnavi nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode, 2010), ki
je podzakonski akt, so natančneje opredeljene naloge, ki jih zaposleni na področju
šolstva morajo upoštevati. Kot navajata Filipčičeva in Klemenčičeva, sta z omenjenim
pravilnikom dosežena dva cilja: poenotenje obravnave in pomoči otroku ob zaznavi
nasilja v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih ter jasno opredeljeno postopanje
strokovnih delavcev v primeru zaznanega nasilja. (2011, str. 20)
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) v 6. členu zavezuje vsakega, še
posebej pa se člen nanaša na strokovne delavce in delavke zaposlene v vzgojnoizobraževalnih, vzgojno-varstvenih

in socialnih zavodih, da še, četudi jih veže

varstvo osebnih podatkov, sporoči centru za socialno delo, policiji ali državnemu
tožilstvu zaznan sum nasilja nad otrokom.
Vedeti je potrebno, da otroci na podlagi omenjenega zakona uživajo posebno varstvo
pred nasiljem. (Zakon o preprečevanju nasilja v družini, 2008, 4. člen)
Za dobro delovanje v omenjenih situacijah je pomembno, da postopek ukrepanja pri
posameznih pojavih nasilja poznajo vsi zaposleni na šoli. Tako učitelji kot tudi drugo
šolsko osebje morajo natančno vedeti, kako ravnati ob seznanitvi z informacijo o
izvajanju nasilja nad otrokom. Postopek bi moral biti vsem poznan in zanje tudi
obvezujoč. Osveščenost, občutljivost in zavzetost vseh zaposlenih na šoli za
preprečevanje nasilja je bistvenega pomena.
Šolski red stoji na pravilih, ki jih določa Zakon o osnovni šoli (1996). Šola ima s
pomočjo vzgojnega načrta in na podlagi šolskega reda možnost v šolskem prostoru
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vzpostaviti pravila obnašanja ravnanja, s katerimi lahko zagotavlja varnost, določa pa
tudi ukrepe, ki sledijo kršitvam pravil.
Konvencija OZN o otrokovih pravicah (1989) otroku priznava tako mnoge osebne kot
tudi politične pravice. Še vedno pa te ne zajemajo vseh, ki jih imajo odrasli. Temeljne
pravice otrok z ozirom na Konvencijo so tako varovanje, (so)udeležba in preskrba.
Konvencija tako prepušča celotno skrb za otroka staršem oziroma otrokovim
zakonitim zastopnikom, ki so dolžni otroku v skladu z njegovo razvojno stopnjo
zagotoviti uresničevanje njegovih pravic. Na podlagi tega je otrok trdno vpet v
kontekst družine. Poseg v ta najbolj varovan institut pa je državam podpisnicam
dovoljen zgolj v primerih zanemarjanja otroka ali nasilja nad njim ter v primerih
izrabljanja, torej takrat, ko gre za grobo odstopanje od roditeljskih oziroma skrbniških
obveznosti in odgovornosti. Država podpisnica omenjene konvencije je tako, kot
opredeljuje tudi Družinski zakonik (2017), dolžna v prvi vrsti vsestransko ščititi in
podpreti starševstvo oziroma družino kot institut, v katerem so razmerja med starši in
otroci občutljiva in nedotakljiva. Nedotakljiva do takrat, ko je zaznati grobe kršitve ali
opustitve staršev, ki resno ogrožajo otrokove koristi.
Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih
zavodih (Lešnik Mugnaioni, Klemenčič, Filipčič, Rustja in Novakovič, 2015) je bil po
besedah avtorjev namenjen boljšemu razumevanju pojava nasilja med vrstniki. Hkrati
je v pomoč učinkovitemu ukrepanju ob zaznanem sumu oziroma pojavu nasilja
predvsem, kadar gre za hujše oblike. Namenjen je strokovnim usmeritvam pri
ravnanju v primeru zaznanega nasilja na zelo konkretni ravni.

4.1

Zavezanost zaposlenih v osnovni šoli k ukrepanju

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) v 5. členu določa, da so organi in
organizacije dolžni izvesti vse postopke in ukrepe, ki so potrebni za zaščito žrtve.
Kadar je žrtev nasilja otrok, imajo njegove pravice in koristi prednost pred pravicami
in koristmi drugih udeležencev postopka.
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Učitelji in vsi ostali, ki so zaposleni v osnovni šoli, so v prvi vrsti odgovorni za to, da
poiščejo načine za preprečevanje nasilja, do katerega med vrstniki prihaja
najpogosteje ravno v šoli, njeni okolici in na šolskem avtobusu. Pomembno je, da se
naučijo prepoznati znake nasilja in ukrepajo takoj, ko se pojavi. Na vsako zaznano
obliko nasilja se morajo takoj odzvati, pomembno pa je tudi, da so njihovi odzivi
dosledni, saj bodo tako potencialnim žrtvam omogočili varnejše počutje, na drugi
strani pa bodo tisti učenci, ki izvajajo nasilje, vedeli, kakšne posledice prinaša nasilno
vedenje. V nobenem primeru učenci ne smejo zaznati, da osebje v šoli nasilje jemlje
kot del odraščanja, kot nekaj, kar bodo učenci prerasli, saj lahko takšno prepričanje
nasilje med učenci zgolj poglobi.
Enako velja za učence, ki so deležni nasilja doma. Če bodo imeli občutek varnosti in
bodo v šolskem prostoru veljala jasno izražena mnenja, da nasilje ni dopustno in da
se ga ne tolerira, bodo gotovo prej zaupali in povedali, kar doživljajo, kot sicer.
Pomembno je, da otrok lahko v šoli, v kateri preživi toliko časa, najde zaupno osebo.
Zlorabljen otrok je namreč ujet v mrežo skrivnosti in zunanjemu svetu iz takšnih ali
drugačnih razlogov ni pripravljen razkriti zlorabe. Kadar je otrok negotov, ker ne ve,
kakšne posledice bo razkritje zlorabe, ki jo doživlja, imelo za njegove starše in
družino, svojih težav ne bo izpostavil. Kot pravi Bouwkamp, je otrokom potrebno
pojasniti, kaj nameravamo in ga s tem pomiriti. (1994, str. 15-16)
Potrebno se je zavedati, da otroci lahko vidijo zaupno osebo v kateremkoli
posamezniku, ki ga srečujejo. Iz tega vidika je pomembno, da so vsi zaposleni na
šoli, tako strokovni delavci kot tehnično osebje, seznanjeni s postopkom ukrepanja v
primeru zaznanega suma nasilja.
Prav šolsko osebje je tisto, ki ima največ možnosti za zaznavo zgodnjih znakov
nasilja, kot je navedeno v priročniku za šole Končati nasilje v družini [End Domestic
Violence] (Ealing, 2013), saj:

20

-

lahko vidijo poškodbe, ki jih ni mogoče razložiti;

-

otrok bo morda želel povedati učitelju, kaj se mu dogaja;

-

druga oseba lahko izrazi skrb za počutje otroka;

-

učitelj lahko opazi pomembne spremembe v načinu otrokovega odzivanja.

Zaposleni na šoli ne smejo dvomiti, če se jim porodi kakršenkoli sum o morebitni
ogroženosti otroka, ampak morajo svoje pomisleke vedno posredovati svetovalni
službi ali vodstvu šole oziroma reagirati v skladu s šolskim redom in zakonodajo, ki
opredeljuje postopanje v primeru nasilja.
Pristojni na šoli se morajo posebej pogovoriti z žrtvijo kot tudi z učencem, ki nasilje
izvaja. Pomembno je, da nasilnega učenca spodbujajo, da prevzame odgovornost za
svoja dejanja. Z njim je treba oblikovati načrt, kako bodo stvari potekale v prihodnje.
Prav tako je posebno pozornost potrebno posvetiti učencu, do katerega je drugi bil
nasilen. Podučiti ga je potrebno o strategijah, ki jih lahko uporabi, če bi se ponovno
znašel v situaciji žrtve. Hkrati mu je potrebno zagotoviti podporo pri reševanju nastale
situacije in mu pojasniti, da nasilno vedenje, katerega žrtev je bil, ne izhaja iz njegove
krivde. Za žrtev je najpomembneje, da je slišana in da se jo opremi z občutkom, da ni
sama. Občutek podpore je izjemnega pomena.
Vsak sum nasilja je potrebno skrbno preveriti. V nobenem primeru se ga ne sme
odpraviti z minimaliziranjem težave. Ne glede na to, kdo in na kakšen način
posreduje informacijo o izvajanju nasilja, je potreben takojšen odziv in ukrepanje,
tako v odnosu do žrtve kot do povzročitelja. (Košir, 2013, str. 88)
Če ob izpovedi otrok dobi občutek podcenjevanja njegove težave, dobi sporočilo, da
njegova stiska ni vzeta resno, zaradi česar se s preslišanimi klici na pomoč lahko
znajde v dolgotrajno ponavljajočem se krogu nasilja, občutka nemoči in prepričanja,
da njegova težava ni rešljiva, s čimer mu je lahko povzročena nepopravljiva
dolgoročna škoda.
Otroku mora biti omogočeno spregovoriti o strahovih. Omogočena jim mora biti
možnost povedati drugim; izpostaviti, česa se bojijo, zaradi česar jih je strah odraslih,
česa si želijo. O nasilju, ki se dogaja doma, za štirimi stenami, otroci ne govorijo, saj
se tega, da se o tem ne sme govoriti, naučijo že kot zelo majhni. Vendar pa mlajši
otroci težko prikrivajo kaj takšnega; starejši kot je otrok, dlje časa bo skrivnost držal
zase.
Ko pa otrok le zaupa odrasli osebi, kaj se mu dogaja, je reakcija zaupne osebe zanj
izjemnega pomena. Predvsem je potrebno otroka pozorno poslušati, brez prekinjanja
njegove izpovedi. Pomembno je ustvariti občutek varnosti in zaupen odnos ter mu
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pojasniti, da za nasilje ni kriv sam, da je vsa krivda na osebi, ki nasilje izvaja. Zaupna
oseba mora biti pozorna, da svoje morebitne zgroženosti ob otrokovi izpovedi ne
pokaže in ga pohvali, da je zbral toliko poguma in nekomu zaupal svoje doživljanje.
Otrok mora vedeti, da mu je zaupna oseba vedno na voljo, kadar jo potrebuje.
Tekom razgovora se mora izogibati vprašalnici ''zakaj'', saj ima le-ta obtožujoč in
zasliševalski prizvok. Prav tako ni primerno obsojanje povzročitelja, obsoja se lahko
zgolj njegovo dejanje, saj ima otrok tistega od povzročiteljev, če doživlja nasilje v
družini, rad. Predvsem pa se ne sme obljubljati ničesar, česar se ne da izpolniti.
Včasih učitelj ne reagira, ker preprosto ne ve, kako bi reagiral. Lahko se pa
posredovanja

v zaznanih nasilnih situacijah

izogiba

zaradi zavednega

ali

nezavednega strahu pred lastnimi impulzivnimi reakcijami. Nekateri učitelji so lahko
mnenja, da je njihovo delo zgolj poučevanje, ukvarjanje s tovrstnimi primeri pa je
namenjeno svetovalnim službam. V takih primerih bi se učitelji morali zavedati, da
ima njihov odnos in vedenje velik vzgojni vpliv na njihove učence. Zato te moči, ki jo
imajo, zgolj zaradi strahu pred agresivnostjo ne smejo zavreči.
Reševanje nasilnih situacij je ena najtežjih nalog učitelja. Izoblikovana stališča
vsakega posameznika vplivajo na njegove reakcije v kriznih situacijah. Učitelj mora
najprej sam pri sebi raziskati, kakšen je njegov odnos do nasilja, saj bo v skladu s
svojimi prepričanji in vrednotami reagiral do vseh udeleženih v nasilnem odnosu.
(Aničić idr., 2002)
Konvencija OZN o otrokovih pravicah (1989) v 19. členu opisuje, da bodo države
pogodbenice varovale otroka v času, ko so otroke dolžni varovati njihovi starši,
zakoniti skrbniki oziroma druge osebe, ki so zanj dolžne skrbeti. Tudi ta člen si lahko
razlagamo tako, da vidimo tako strokovne delavce centrov za socialno delo kot tudi
zaposlene na osnovnih šolah v tej vlogi, torej v vlogi zaščitnika nemočnega otroka, ki
je deležen krivic, zlorab, trpinčenja, zanemarjanja, izkoriščanja. Ta člen nam tako
med drugim tudi nalaga zaščito otroka s pomočjo ugotavljanja, obravnavanja,
obveščanja oziroma prijavljanja zaznanega suma kakršnekoli zlorabe otroka.
»Države pogodbenice bodo otroka varovale pred vsemi oblikami izkoriščanja, ki mu v
kakršnemkoli pogledu škoduje.« (Konvencija OZN o otrokovih pravicah, 1989, 36.
člen)
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Otrok mora biti zaščiten tudi pred spolnim nasiljem, spolnimi zlorabami. Odrasli smo
tisti, ki si moramo pridobiti zaupanje otrok. V šoli ima strokovno osebje idealne
pogoje za razvoj medsebojnega zaupanja, ki bo nudilo otroku občutek sprejetosti in
varnosti, da bo zmogel izpostaviti svoje stiske in težave.
Prav tako je potrebno v skladu s Konvencijo zaščititi otroka na vseh ostalih področjih,
ki bi lahko škodile njegovemu zdravemu telesnemu, duhovnemu, družbenemu in
umskemu razvoju. (Konvencija OZN o otrokovih pravicah, 1989, 32. člen). Tukaj spet
vidim možnosti strokovnega osebja osnovnih šol, tako učiteljev kot svetovalnih
delavcev, ko tekom podajanja različnih učnih snovi preverjajo, kakšno mnenje imajo
otroci o zlorabah in nasilju na različnih področjih in tekom omenjenih pogovorov ali
delavnic zaznajo morebitne kazalnike, ki bi pričali o tem, da je učenec deležen
katerekoli oblike nasilja.
Pravilnik o obravnavi nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode (2010) natančno
opredeljuje ravnanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih v primerih, ko
zaposleni na šoli zaznajo nasilje nad otrokom v družini, v njem so opredeljene oblike
pomoči otroku v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter sodelovanje z drugimi
institucijami.
Filipčičeva in Klemenčičeva navajata korake, ki zelo natančno opredeljujejo delo
zaposlenih na šoli v primeru zaznanega suma nasilja nad otrokom. Po seznanitvi z
informacijami o nasilju sledijo:
 obvestilo šolski svetovalni službi in izdelava zapisa, ob čemer se zaposleni na
šoli morajo zavedati, da njihova naloga ni odkrivanje kdo je povzročitelj, za
kakšno obliko nasilja nad otrokom gre in ali sploh gre za nasilje;
 v nujnih primerih takojšnje obvestilo centru za socialno delo, torej v primerih,
ko opazijo, da je otrok fizično poškodovan ali da gre za znake spolnega nasilja
ali pa za hudo psihično stisko otroka, ki se kaže na primer s tem, da otrok
noče domov, hudo joka, je vidno prizadet ipd.;
 pogovor z otrokom, v katerem je otroku potrebno verjeti, ga poslušati,
razumeti, podpirati in spodbujati, mu zastavljati konkretna vprašanja in
seznaniti otroka s pripravljenim načrtom pomoči. Strokovni delavec mora biti
pripravljen na vprašanja in poznati postopek, ki sledi, da bo lahko odgovarjal
na vprašanja žrtve;
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 posredovanje suma o nasilju drugim institucijam, ki je lahko izvedeno preko
telefona, kasneje pa mora prijava biti poslana v pisni obliki. Nadalje se začne
multidisciplinarno sodelovanje in obravnava otroka, kjer vse postopke vodijo
strokovni delavci centra za socialno delo oziroma policija;
 sklic internega tima je namenjen pripravi pomoči za otroka, ki je žrtev nasilja,
hkrati pa omogoča informiranost in podporo vseh vpletenih, ki delajo z
otrokom. (2011, str. 25-29)

4.1.1 Obveščanje nadrejenih in šolske svetovalne službe

Sum na nasilje, ki ga učitelj zazna, je lahko izražen na različne načine. Najbolj pogost
način je, da otrok spregovori o nasilju, da je moč opaziti spremembe v vedenju, upad
šolskega uspeha ali poškodbe, ki jih ni moč razložiti, lahko pa informacijo posreduje
tretja oseba (na primer mama, ki je soseda otroka in njegove družine).
Ker je zloraba otrok in nasilje nad njimi tako kompleksen problem, ga ne more rešiti
ena sama oseba. Nasilje je problem družbe, torej tukaj gre za problem skupnosti in je
treba k problemu pristopiti celostno. Zato je obveščanje nadrejenih in posredovanje
informacij o nasilju oziroma sumu na nasilje izrednega pomena. Kot je tudi izrednega
pomena zavedanje vsakega posameznika, da lahko s prijavo suma nasilja ali zlorabe
otroku pomaga.
Učitelji najbolje poznajo funkcioniranje otroka v šoli. Ob vsaki zaznani spremembi, ki
bi lahko kazala na neko nedopustno dogajanje, so v skladu z zakonodajo dolžni
ukrepati. Vsak sum je potrebno nemudoma prijaviti, otroku pa ob tem nuditi varno
zatočišče v času, ko je v šoli.
3. člen Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
(2010) natančno določa, da je učitelj ali drug delavec v vzgojno-izobraževalnem
zavodu, ki je prejel informacijo o nasilju nad otrokom od otroka samega, od tretje
osebe, bil sam priča nasilju ali pa je zaznal spremembe pri otroku, ki bi lahko bile
posledica nasilja nad njim, dolžan takoj obvestiti svetovalnega delavca, v primeru
njegove odsotnosti ravnatelja ali pomočnika ravnatelja. Nadalje mu ta člen nalaga, da
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je dolžan sam ali skupaj s svetovalnim delavcem narediti zapis dogodka, njegovih
opažanj ter pridobljenih informacij ali pogovora z otrokom.

4.1.2 Obveščanje pristojnega Centra za socialno delo

Ravnatelj mora biti v šoli gonilna sila. Odgovoren je za dosledno izvajanje protokolov
in določil posameznega pravilnika ali zakona. Prav tako mora razpolagati z vsemi
informacijami, še posebej z dogajanjem ob zaznanem sumu nasilja. Dobro
sodelovanje s svetovalno službo mu omogoča kvalitetno zaščito otroka.
Šola lahko s primernimi vzgojnimi ukrepi ob zaznanem medvrstniškem nasilju
prepreči nasilna dejanja. Vendar pa, kot razmišlja Habbe (2000, str. 16), mora šola
tudi poznati in priznati svoje omejitve in se povezati s pristojnimi institucijami, v
katerih moč je uporabiti ustrezna sredstva za učinkovito rešitev problema nasilja.
Prav tako ima šola svoj protokol ob zaznanem zanemarjanju otroka ali sumu nasilja
nad otrokom v družini. Tudi tukaj mora poznati svoje omejitve ter strokovno oceniti,
do katere meje ima nadzor nad nastalo situacijo in kdaj se začnejo odpirati omejitve,
zaradi katerih je potrebno poznane informacije posredovati naprej do pristojnega
centra za socialno delo.
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2010) v 3.
členu jasno opredeljuje, da je v primeru poškodbe pri fizičnem ali spolnem nasilju ali
hudi psihični stiski otroka zaradi nasilja v družini posameznik, ki je zaposlen na šoli in
je zaznal sum nasilja nad otrokom, dolžan obvestiti pristojni center za socialno delo
oziroma njegovo interventno službo, po potrebi tudi policijo.
V 5. členu istega pravilnika je natančno določeno, da je ravnatelj ali svetovalna
delavka še isti dan, vendar pa najkasneje v roku 24 ur po narejenem zapisu dogodka
dolžna obvestiti center, policijo ali državno tožilstvo o zaznanem sumu nasilja nad
otrokom. Starše šola o omenjeni prijavi seznani le v primeru, če oceni, da je to v
korist otroka.
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Otroka je potrebno seznaniti, da je informacijo potrebno posredovati svetovalni službi
ter da je zaradi njegove zaščite in varnosti včasih potrebno obvestiti tudi policijo, saj
nasilje ni dopustno in se mora prenehati. (Filipčič in Klemenčič, 2011, str. 17)
Četrto poglavje Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne
zavode (2010) opredeljuje sodelovanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu
s centrom za socialno delo, in sicer pri zbiranju podatkov o ogroženosti žrtve nasilja.

4.2

Izdelava zapisa o pridobljenih informacijah

Zapis dogodka, ki je ena izmed prvih nalog zaposlenega na šoli, ki je zaznal nasilje
nad otrokom, je podlaga za nadaljnji postopek zaščite otroka. Filipčič in Klemenčič
navajata: »Zapišemo imena, kraje, dneve, čas tako, kot jih navaja otrok. Dobesedno
zapišemo tudi otrokove slengovske izraze oziroma izraze, ki jih je uporabljal za opis
nasilja.« (2011, str.31)
Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2010) v 4.
členu določa vsebino, ki mora zajemati vse okoliščine in opažanja, na podlagi katerih
sloni sum, da se nad otrokom izvaja nasilje, zaradi česar je otrok ogrožen.
Obrazec, s pomočjo katerega oseba zaposlena na osnovni šoli, ki je zaznala ali bila
obveščena o nasilju nad otrokom, tudi omenjeno ubesedi, je priloga omenjenega
pravilnika.
Zapis o nasilju vsebuje kontaktne podatke o vzgojno-izobraževalnem zavodu,
podatke o otroku, ki je žrtev nasilja, informacijo o posamezniku, ki zapis izdeluje, opis
vsebine dogodka, ki mora vsebovati vsa opažanja in ugotovljene okoliščine, ki so
privedle do zaključka, da je otrok zaradi zanemarjanja ali nasilja ogrožen, informacijo,
ali je zaposlen na šoli že obvestil pristojni center za socialno delo oziroma izven
poslovnega časa interventno službo pristojnega centra za socialno delo o morebitni
potrebi po zdravstveni oskrbi otroka ali o potrebi po takojšnji zaščiti otroka, časovni
okvir, ko je otrok o dogodku poročal oziroma ko so bili opaženi znaki nasilja, podatke
o predaji zapisa svetovalni službi ter kdo v šoli je bil v skladu s pravilnikom obveščen
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o dogodku oziroma pridobljeni informaciji. Obrazec je zaključen z žigom ter podpisom
odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda.
Iz same oblike obrazca je razvidno, da zapis opravi tista zaposlena oseba na šoli, ki
je bila prva seznanjena z informacijo o tem, da se otroku dogaja nasilje oziroma tisti,
pri katerem je bil vzbujen sum o morebitnem nasilju ali zanemarjanju, ki ga je otrok
deležen. Obrazec lahko zapiše tudi v sodelovanju s strokovnim delavcem.
Na podlagi tega zapisa, ki je uradni dokument, se prijavi nasilje na center za socialno
delo, policijo ali državno tožilstvo. Torej že sam dokument je vodilo, da se obvesti
pristojni center za socialno delo in poziva šolo k sporočanju zaznanega.

4.3

Ovire pri posredovanju informacij

Zaposleni v šoli lahko v veliki meri vplivajo na ravnanje z otrokom. Telesno in
psihično trpinčenje je dejavnik, katerega je v šolskem okolju moč prepoznati. In
reakcija učitelja ob zaznanem nasilju je pomembno sporočilo, ki ga ta pusti žrtvi. Če
učitelj oziroma kdorkoli od zaposlenih na šoli, ki dobi informacijo o sumu
zanemarjanja ali sumu nasilja nad otrokom, le-te ne jemlje resno, sporoči žrtvi, da
daje tiho podporo povzročitelju nasilja in s tem povzroči, da otrok ne bo več
spregovoril. Odrasli, posebej še učitelji, lahko za otroka predstavljajo velik zgled, zato
se otroci preko njihovih reakcij učijo odzivati na določene situacije. Zato je tudi za
zmanjševanje pojava in tolerance do nasilja pomembna reakcija odraslih ob
seznanitvi s pojavom oziroma ob pridobitvi informacij o nasilnem dogajanju.
V največji meri je tu potrebno posvetiti pozornost učiteljem, svetovalni službi in
vodstvu šole. Navedeno ne pomeni, da ostali zaposleni na šoli, kadar zaznajo sum
nasilja, smejo pogledati stran. Nikakor ne. Dejstvo pa je, da so prvotni omenjeni tisti,
ki lahko največkrat dobijo informacijo o krivici, ki se dogaja učencu. Kot je bilo že
omenjeno, ima v procesu izpostavljanja nasilnega dejanja pomembno vlogo
zaupanje, zaupen odnos. Ta zaupen odnos je pomemben tako med učiteljem in
učencem kot tudi med učiteljem in svetovalno službo ter vodstvom šole. Zaupanje
mora biti vzajemno, podkrepljeno mora biti z medsebojno podporo in sodelovanjem.
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Le tako bo mogoče pokriti celotno situacijo in omogočiti kakovostno posredovanje, ki
bo privedlo do zaščite žrtve.
Kot je navedeno v smernicah za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje,
morajo šole biti pozorne na šibke točke, zaradi katerih najpogosteje pride do napak
pri njihovem odzivu na pojav nasilja. Tako ne smejo spregledati tistih točk, ki
pomembno vplivajo na nadaljnje počutje žrtve. Med temi avtorice navajajo:
1. Ignoriranje in/ali minimaliziranje nasilja (»Pa saj ni nič takega.«).
2. Prelaganje odgovornosti za nasilje na žrtev (»Provocirala ga je.«).
3. Nasilje poskuša reševati eden/ena od zaposlenih sam/a.
4. Soočanje žrtve in povzročitelja/ice.
5. Obdolževanje žrtve, da »tožari« ali/in si izmišljuje.« (Aničić, Hrovat Svetičič,
Hrovat in Sušnik, 2015)
Pomembno je poznati sam postopek, s pomočjo katerega se lahko učencu nudi
podporo in pomoč. Prepoznati je treba, kdaj se stvari lahko rešujejo v šoli in kdaj je
rešitev mogoča šele izven šolskega prostora. Zato je nujno potrebno, da vodstvo šole
zaznava pomembnost situacije, v kateri se otrok nahaja, in naredi vse, kar je v
njegovi moči, da ukrepa v skladu s predpisano zakonodajo, saj ima odločilno besedo
pri formalnem delu reševanja nastale situacije.
Za pravilno ukrepanje je potrebno poznati zakonodajo. Vodstvo šole je v skladu s
predpisi dolžno zaposlenim zagotoviti strokovno usposabljanje na področju nasilja,
kar določa 10. člen Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Upoštevanje tega člena
zagotovi potrebno znanje, ki ga strokovni delavci šole potrebujejo za pričakovano
ukrepanje v primerih zaznanega suma nasilja nad otrokom. Govora je tako o
strokovnih delavcih šole kot tudi tehničnega osebja in ne zgolj svetovalne službe, saj
se vsi zaposleni srečujejo z otroki.
Kot navajata Filipčičeva in Klemenčičeva je ravnatelj, ki je uradna oseba, dolžan
posredovati informacijo o zaznanem nasilju nad otrokom. V kolikor tega ne stori, je
zanj predvidena kazenska sankcija. Enako pa ne velja za učitelje, saj se opustitev
sporočanja zaznanega v skladu s Kazenskim zakonikom ne nanaša nanj, pač pa mu
je mogoče očitati kršitev delovnih obveznosti. (2011, str. 44)
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5

Problem

Na centru za socialno delo se pogosto srečujemo s težavo, ko s strani osnovnih šol
ne sporočajo oziroma redko sporočajo, da je bil pri njih zaznan sum zanemarjanja ali
nasilja nad otrokom. Namen magistrske naloge je raziskati, kje se pojavijo ovire
oziroma kaj je tisto, kar strokovnemu osebju v osnovnih šolah preprečuje sporočanje
suma zanemarjanja oziroma suma nasilja nad otrokom.

5.1

Teze
 Ničelna toleranca do nasilja ne prevladuje med zaposlenimi na šoli.
 Strokovni delavci osnovnih šol niso dovolj jasno seznanjeni s Pravilnikom o
obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2010) ter z
dolžnostjo upoštevanja le-tega.
 Strah pred reakcijo staršev, okolice, pred obsojanjem sosedov, prijateljev,
znancev je razlog, da strokovni delavci osnovnih šol ne sporočajo zaznanega
suma zanemarjanja oziroma nasilja nad otrokom na center za socialno delo.
 Ovire,

ki

preprečujejo

posredovanje

informacij

o

zaznanem

sumu

zanemarjanja oziroma nasilja nad otrokom centru za socialno delo oziroma
povzročajo sporočanje v zelo okrnjeni obliki in pogosto na pobudo centra
samega, izhajajo iz vodstva šole.
 Razlog, da osnovne šole zaznanega suma zanemarjanja oziroma nasilja nad
otrokom ne sporočajo, je v pomanjkanju zavedanja o pomembnosti
posredovanja informacije.
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6

Metodologija

6.1.1 Vrsta raziskave
Raziskava je kvalitativna in opravljena na podlagi intervjujev. Omenjena metoda je
način pridobitve podatkov, ki so pomagali razkriti, kako strokovno osebje osnovnih
šol razume določila o nujnosti posredovanja informacij in kakšen pomen ji pripisuje.
Podatki so bili zbrani s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Vprašanjem odprtega
tipa, katerih zaporedje in formulacija sta bili določeni, so sledila lahka podvprašanja,
katerih namen je bil spodbuditi odziv udeležencev. Zaporedje in formulacija vprašanj
sta bili določeni.
6.1.2 Viri podatkov
Primarni podatki izvirajo iz zbranih odgovorov intervjuvancev, torej ravnateljev in
ravnateljic ter svetovalnih delavk, zaposlenih na osnovnih šolah, ki delujejo v občinah
Ormož in Sveti Tomaž.
Intervju sem na posamezni osnovni šoli izvedla individualno, in sicer na podlagi
predhodnega dogovora. Ob dovoljenju posameznega intervjuvanca sem intervju
zaradi lažje izpeljave pogovora tudi posnela. Poudarek same izvedbe intervjuja je bil
na aktivnem sodelovanju in soustvarjanju intervjuja s strokovnimi delavci osnovnih
šol.
Intervju je sestavljen iz devetih smernic, ki so bile vodilo za zastavljanje odprtih,
usmerjevalnih vprašanj z namenom pridobitve izčrpnih odgovorov. Vprašanja so bila
razumljiva in so vsebovala tudi podvprašanja.
6.1.3 Populacija in vzorčenje
Sodelovanje v intervjujih je osredotočeno na tiste akterje, ki imajo v šolstvu vodilno
vlogo pri posredovanju informacij zunanjim institucijam, kadar je to potrebno.
V raziskavo so bili vključeni ravnatelji in ravnateljice ter svetovalne delavke dveh
občin, ki jih pokriva Center za socialno delo Spodnje Podravje, Enota Ormož, in sicer
šole na območju Občine Ormož: Osnovna šola Ormož, Osnovna šola Velika Nedelja,
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu, Osnovna šola Ivanjkovci in Osnovna šola Stanka
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Vraza ter Osnovna šola Sveti Tomaž iz Občine Sveti Tomaž. Ravnatelj Osnovne šole
Velika Nedelja zaradi nezmožnosti časovne uskladitve intervjuja ni mogel opraviti.
Ravnateljica Osnovne šole Središče ob Dravi iz Občine Središče ob Dravi pa je
sodelovanje odpovedala. Zaradi omenjenega ni sodelovala niti svetovalna delavka te
šole.
Tako so bili intervjuji opravljeni z dvema ravnateljema in tremi ravnateljicami ter
šestimi svetovalnimi delavkami šestih osnovnih šol. Rezultat izkazuje zbrane podatke
na podlagi enajstih intervjujev, opravljenih na posamičnih osnovnih šolah.
Cilj je bil izluščiti primere, v katerih je otrok zaposleni osebi v vzgojno-izobraževalnem
zavodu zaupal, da je nad njim izvajano nasilje oziroma primere, v katerih je strokovni
delavec sam opazil kakršne koli spremembe v vedenju otroka, ki bi lahko bile
posledice nasilja nad otrokom, prav tako če je informacijo prejel s strani druge
odrasle osebe ali je bil sam priča nasilju in je bil v skladu s pravilnikom dolžan
omenjeno informacijo posredovati takoj z namenom čim prejšnje zagotovitve zaščite
otroka. Intervju je bil tako usmerjen v primere, pri katerih je v skladu z zakonom
potrebno vključiti zunanje institucije, torej center za socialno delo.
6.1.4 Zbiranje podatkov
Zbiranje podatkov je potekalo na podlagi intervjujev, opravljenih s strokovnimi delavci
šole v času njihovega delovnika.
Intervjuvanje, ki sem ga v celoti izvedla sama, je potekalo v pisarnah oziroma
kabinetih posameznih svetovalnih delavk oziroma ravnateljic in ravnateljev. Izvedba
posamičnega intervjuja je v večini primerov potekala nemoteno. Ena izmed
ravnateljic je intervju dvakrat prekinila zaradi obvez, ki jih je v času mojega termina
za izvedbo intervjuja imela dogovorjene in jih je morala tekom intervjuja urediti. Sicer
so dialogi potekali nemoteno. Intervjuvanci so odgovarjali sproščeno, na podlagi
prostovoljnega sodelovanja in brez sugestije pri podajanju odgovorov.
Intervjuji so bili posneti; ena izmed svetovalnih delavk ni dovolila snemanja pogovora,
zato sem njene odgovore sproti zapisovala.
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6.1.5 Obdelava podatkov
Podatki, ki so bili zbrani z intervjuji, so obdelani kvalitativno. Sledil je dobeseden
prepis vseh posnetih intervjujev. Posamezen intervju je označen s črko (uporabljene
so črke od A do K), stavki v intervjujih pa s črko intervjuja, ki ji sledi številka vprašanja
in zaporedna številka posameznega stavka (npr. A1.1 – intervju A, prvo vprašanje,
prvi stavek). Nadalje so bili stavki glede na označbe razporejeni v tabelo odprtega
kodiranja in razvrščeni v stolpce: številka izjave, izjava, pojem, kategorija,
nadkategorija in tema. Sledilo je osno kodiranje, kjer so pojmi vseh intervjujev
razvrščeni v posamezno temo, nadkategorijo in kategorijo glede na skupno vsebino.
Celoten postopek odprtega in osnega kodiranja sta razvidna v poglavju Priloge.
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7
7.1

Rezultati in razprava
Sodelovanje

7.1.1 Sodelovanje s centrom za socialno delo
Rezultati so pokazali, da so zgolj trije intervjuvanci (govora je o svetovalnih delavkah)
sodelovanje s centrom za socialno delo označili kot dobro. Nobeden izmed
odgovorov o dobrem sodelovanju ni bil s strani vodstva šole.
Da je sodelovanje šole s centrom ''v redu'' (A1.1; H1.1) je odgovor, ki je prisoten v
večji meri. Pojavljajo se tudi odgovori, da je sodelovanje korektno oziroma da je
ustrezno (B1.1; F1.1; J1.1). V odgovorih je zaslediti tudi, da je medsebojno
sodelovanje pred časom bilo boljše (E1.1; H1.2), se pa pojavi tudi odgovor, da je
sedaj boljše kot pred leti (C1.7).
Strokovni delavci na osnovnih šolah pozdravljajo izmenjavo informacij preko telefona.
Izkazalo se je, da potrebujejo neke vrste posvet preko telefona, da bi se informirali
(G5.10) ali dobili pomoč pri konkretni situaciji (H9.2). V intervjuju se pojavi izjava o
nezadovoljstvu s strokovnimi delavci oziroma dinamiko reševanja zadev (B4.3). Prav
tako se pri nekaterih šolnikih poraja dvom o strokovni usposobljenosti zaposlenih na
centru (H5.6). Šole ocenjujejo tudi, da je center neodziven (A9.9; B1.2).
7.1.2 Pričakovanja do centra za socialno delo
Šola kot pomanjkanje pri sodelovanju s centrom vidi težavo v izmenjavi informacij.
Zaznati je, da pogrešajo neformalno sodelovanje, saj iz polovice intervjujev izhaja, da
bi se želeli glede posameznih primerov posvetovati s strokovnimi delavkami centra
na neformalen način (A8.5; C1.2; J1.8). Prav tako vodstvo šole pričakuje nadaljnje
sodelovanje v smislu izmenjave informacij po tem, ko je šola informacije posredovala
na center (F9.8).
Ob razmišljanju o sodelovanju s centrom si v šolah, sicer v bistveno manjši meri kot
glede povratne informacije, želijo udeležbe na timskih sestankih. Trije intervjuvanci
so izpostavili pomembnost sodelovanja v multidisciplinarnih timih (C1.5; D8.10).
7.1.3 Povratne informacije
Povratna informacija je besedna zveza, ki se je v intervjujih pojavljala zelo pogosto.
Šole ocenjujejo, da kljub temu da posredujejo nekatere podatke, povratne informacije
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o nadaljnji obravnavi otroka oziroma njegove družine ne prejmejo (A9.6; F1.4). Prav
tako se sprašujejo o smiselnosti posredovanja informacije glede na dejstvo, da z
nadaljnjo obravnavo niso seznanjeni, čeprav bi informacije o tem potrebovali za
kvalitetnejše nadaljnje delo z otrokom (A2.4; A9.8). Zgolj ena intervjuvana oseba kot
pomanjkljivost pri sodelovanju med šolo in centrom ni izpostavila želje po povratni
informaciji, kar pomeni, da se med strokovnimi delavci šole res pojavlja velika
potreba po tem.
7.2

Ovire

7.2.1 Pomanjkljiva zakonodaja
V samo enem primeru je bilo izpostavljeno, da se šolska zakonodaja in pravilniki
prevečkrat spreminjajo (A2.11). Trije intervjuvanci so izpostavili, da je trenutno
veljavna zakonodaja neustrezna, nejasno opredeljena in potrebna izboljšav (I2.3;
I3.7; K3.20), saj so v njej navedene nelogične in težje razumljive stvari.
7.2.2 Nepoznavanje zakonodaje
Dva intervjuvanca s strani vodstva opažata, da nepoznavanje zakonodaje pri
zaposlenih na šoli vpliva na dolžnost sporočanja ter da veliko posameznikov
nepoznavanja zakonodaje ne vidi kot lasten problem (J3.12; J3.12). V treh primerih
svetovalne delavke pri zaposlenih na šoli, od tega je v enem primeru govora o
vodstvu šole, v ostalih primerih pa o učiteljih, opažajo vpliv nepoznavanja zakonodaje
na pravilnost postopanja v primerih zaznanega suma nasilja (I9.4; I3.9; K3.15),
zaradi česar je postopanje v skladu z določbami okrnjeno.
Med nepoznavanje zakonodaje sta tukaj uvrščena tudi nepoznavanje pristojnosti, ki
jih ima pri svojem delovanju center, kot meni eden izmed ravnateljev (F2.2) in
prevelik obseg veljavnih predpisov, kar je bilo izpostavljeno pri drugem izmed
ravnateljev, saj meni, da nihče ne more poznati zakonodaje v celoti (H3.9).
7.2.3 Toleranca do nasilja
Šest strokovnih delavcev osnovnih šol, od tega v dveh osnovnih šolah svetovalna
delavka in vodstvo, v eni vodstvo in v eni svetovalna delavka, govorijo o ničelni
toleranci do nasilja, saj menijo, da je naloga strokovnega delavca takoj reagirati ob
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zaznanem sumu nasilja. Po navodilu vodstva je potrebno informacije posredovati
nemudoma (B3.3; C4.4; F5.8).
7.2.4 Toleriranje nasilja
Na toleriranje nasilja, glede na izide intervjujev, vpliva različno dojemanje nasilja med
strokovnimi delavci. Nekateri so mnenja, da je potrebno razlikovati med tem, ko gre
za namerno nasilje, zlorabo otroka in pa med tem, kar je pred leti veljalo za vzgojno.
Namreč poteg za uho po mnenju nekaterih ni nič takega (J4.4; K2.3; K3.19).
Toleriranje nasilja povzroča tudi zamik pri posredovanju informacij, saj se dogaja
tudi, da se omeni zaznan sum na nasilje takrat, ko o tem pove že nekdo drug (I3.10;
J6.2). O toleranci do nasilja govorita svetovalna delavka in vodstvo iste šole ter
svetovalna delavka druge šole, torej glede na rezultate intervjujev zaznavajo
toleriranje nasilja v dveh šolah.
7.2.5 Zadržki pri vodstvu
Na eni šoli je bilo zaznati malomarnost, nestrokovnost vodstva, ki se ne strinja s
posredovanjem informacije na center zaradi slabih izkušenj s slednjim (G5.6). Izrazito
zaviranje posredovanja informacij in nestrokovno reagiranje ob prejetih informacijah
pa je na podlagi intervjujev bilo prisotno zgolj na eni izmed šol, vključenih v
raziskavo, ko je ravnatelj bil mnenja, da informacije ni potrebno posredovati naprej
oziroma ko se je posredovanje informacije s strani vodstva celo odsvetovalo (I1.7;
I3.11).
Težave pri nadaljnjem posredovanju informacij, ko pridejo do vodstva, so zaznane še
na eni šoli, poleg prej omenjene, saj je bilo v šoli povedano, da se stvari ne
posredujejo. Spet ena je imela primer, da so informacije o zaznanem sumu nasilja
nad otrokom prišle do vodstva, kjer pa so bile ustavljene in se niso posredovale na
center (F6.3; G5.5). Torej skupno je govora o treh šolah, na katerih se zadržki
pojavljajo pri vodstvu.
7.2.6 Transparentnost postopanja
Dve tretjini šol menita, da je zakonodaja jasno opredeljena ter da so pravilniki in
postopki transparentno zapisani (B2.2; C2.1; I3.8). Enak odstotek šol je tudi
seznanjen z vsebino zakonodaje, saj menijo, da nepoznavanje zakonodaje ni tisti
izmed razlogov, zaradi katerih informacija o zaznanem sumu nasilja ne bi bila
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posredovana
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zakonodaje
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posredovanja informacije, kadar se znaki nasilja jasno kažejo (C3.8; D3.5; F2.1). Kot
težavo v dveh izmed enajstih šol zaznavajo izpolnjevanje dokumentacije v smislu
zaviranja postopka, saj naj bi eni izmed svetovalnih delavk obrazci bili neljubi (A8.4),
vodstvu ene izmed šol pa dokumentacija predstavlja zaviranje hitrega posredovanja
(J2.1).

7.3

Izobraževanje

7.3.1 Izobraževanje za vse zaposlene
Slaba polovica šol kot potrebno vidi izobraževanje vseh zaposlenih, torej tudi
tehničnega osebja, ki je seznanjeno z osnovami zakona in upoštevanju le-tega (A3.7;
F3.4). Tako te šole izvajajo izobraževanja za vse zaposlene na šoli. Tri šole ne
vključujejo tehničnega osebja v izobraževanja oziroma informiranja o dolžnostih
posredovanja informacij pri zaznanem sumu nasilja nad otrokom (G3.3; K3.9).
Vodstvo ene od omenjenih treh šol niti ne vidi potrebe po izobraževanju tehničnega
osebja. Navaja celo, da se pri tehničnem osebju ne pojavlja želja po izobraževanju
(J3.9; J3.11).
7.3.2 Izobraževanje za strokovne delavce
Rezultati intervjujev so pokazali, da so na temo nasilja v izobraževanja vključeni
strokovni delavci vseh šol. Čeprav se izobraževanja udeleži zgolj ena strokovna
delavka, ta prenese pridobljeno znanje med ostale zaposlene (ID3.1; H3.5). Pod
pojmom izobraževanje je bil izpostavljen tudi posvet med centrom in osnovnimi
šolami (E3.2). Poleg organiziranih izobraževanj strokovni delavci dveh šol lastno
znanje obnavljajo na delovnih sestankih in

priložnostnih pogovorih (G3.5; H3.2;

H3.3). V intervjujih je tudi razbrati, da med strokovnimi delavci primanjkuje interesa
po izpopolnjevanju na področju poznavanja zakonodaje povezane z nasiljem, kar se
pojavlja na dveh šolah. Občuti se, da je izobraževanje pomembno, udeležbe pa ni
velike (C7.2; K3.5; K3.6).
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7.3.3 Izobraževanje za starše in strokovne delavce
Za starše in hkrati strokovne delavce šole organizirajo izobraževanja oziroma
informiranja v smislu delavnic, kar kaže, da stremijo k preprečevanju nasilja nad
otroki. Predavanja izvajajo pod drugimi naslovi z željo po čim večji udeležbi, saj se
starši, ki bi jim bilo potrebno takšno tematiko poslušati, na takšna predavanja ne
odzivajo (C4.3; I3.1).
7.3.4 Pogostost izobraževanja
Pri govoru o pogostosti izobraževanja je bistvena razlika med informacijami, ki jih je
zaznati v intervjujih pri svetovalnih delavkah ter informacijami intervjujev vodstva.
Vodstvo govori o pogosti oziroma zadostni količini izobraževanj, saj bi ta naj bila
izvedena vsako oziroma vsako drugo leto (B3.1; J3.2), medtem ko svetovalne
delavke vidijo pomanjkanje le-teh. Glede na njihove želje imajo možnost udeležbe na
predavanjih premalokrat. Zaznati je, da posebnih izobraževanj na temo nasilja ni bilo
že lep čas (A3.1; I3.2; K3.2).

7.4

Zaščita otrok

7.4.1 Zaščita otroka – skupen cilj
Večina šol v ospredje postavlja korist otroka kljub občasnim dilemam, ki se pojavljajo
v primerih, ko informacija pride iz okolja. Kljub temu pa vedno prevlada korist otroka
(C6.4; D6.5). Šole vidijo potrebo po sodelovanju med institucijami za boljšo
zagotovitev koristi otrok, v smislu sodelovanja med osnovno šolo in centrom za
socialno delo v konkretnem primeru (A8.8; D8.1; K5.2).
Kljub navedenemu je pri štirih šolah zaznati dvome v zadostno delo na področju
zaščite koristi otrok, saj se pojavljajo mnenja, da šola ne naredi dovolj za zaščito
učencev (E4.1; J4.1). Med strokovnimi delavci šole se najde tudi pomanjkanje
angažiranosti za ukrepanje v smeri zaščite otroka na način, da se ignorirajo
informacije ali pa da strokovni delavec kljub temu da nekaj zaznava, čaka na izpoved
otroka (E7.4; J6.5).

37

7.4.2 Posredovanje informacij
Intervjuvanci ugotavljajo, da so strokovni delavci šole dovolj usposobljeni in poznajo
znake, ki kažejo na sum nasilja nad otrokom. Tudi tehnično osebje posreduje
informacije o zaznanem neprimernem vedenju otrok (B3.5; D3.3). Nadalje svetovalne
delavke in ravnatelji opažajo, da so učitelji zaznavali nasilje, vendar so se odločili, da
ne bodo ukrepali, torej so opaženo nasilje prezrli tudi zaradi postavljanja lastnega
interesa pred zaščito otroka (I3.4; I5.6; I7.2).

7.5

Faza sodelovanja

7.5.1 Sodelovanje s centrom
Rezultati intervjujev kažejo, da šole vzpostavijo sodelovanje s centrom takrat, ko
ugotavljajo, da same ne bodo zmogle rešiti situacije oziroma ko zaznajo, da se
situacija poslabšuje (C5.2; F5.7).
V večini primerov, torej, kadar ne gre za jasno izražen sum spolnega ali fizičnega
nasilja, skušajo težave reševati na ravni šole na način pogovora s starši o možnostih
izboljšanja razmer in seznanjanja staršev, da so dolžni v primeru, da se stvari ne
bodo izboljšale, o tem obvestiti center. (F5.9; H5.10).
7.5.2 Reševanje v šoli
Šole v večini primerov ne vidijo razlogov, da bi informacije posredovale na center, saj
so mnenja, da zmorejo večino stvari rešiti same v skladu s svojimi pristojnostmi, ko
opravijo razgovor s starši pri zaznanem fizičnem nasilju. Prav tako šola rešuje
zanemarjanja (A4.11; G5.1), ob tem pa navajajo, da hujših primerov nasilja na šolah
niti ni zaznati, tako da razlogov za takojšnje ukrepanje še niso imeli (A4.7; A4.9;
G9.6).
Naslednji izmed razlogov za čim kasnejše posredovanje informacij na center je
negativni predznak, ki ga ima center v družbi, saj so mnenja, da starši zaradi
omenjene označbe centra lažje sodelujejo s šolo, saj jim vključitev v obravnave na
centru za socialno delo dajo pečat (A5.8; A5.9).
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7.5.3 Raziskovanje situacije
Šola vidi pogovor s starši kot prednost pri reševanju situacije, prav tako meni, da
starši šoli bolj zaupajo kot centru (A5.1; K5.8). Skozi pogovor s starši raziskujejo
situacije, ustvarjajo zaupanje in tekom obravnav preprečujejo

potrebo po

posredovanju informacij na center in posledično s tem preprečujejo stiske staršev
(B9.13; C5.3; F5.3). Prednost raziskovanja situacije s pogovorom vidijo tudi v tem, da
preprečijo morebiten lažni alarm.
Ob raziskovanju situacij pa se tretjina šol v določenih primerih posvetuje s centrom s
pomočjo neformalnega pogovora preko telefona (B5.2; K5.7).
7.5.4 Takojšnje ukrepanje
Intervjuvanci so si prvič enotni ob temi, ki je vezana na takojšnje posredovanje
zaznanega suma nasilja na center. Brez oklevanja na center podajo informacijo v
primerih, kadar gre za otrokovo izpoved (F5.4; J5.6) in je jasno izražen sum na
kakršnokoli obliko nasilja (B5.1; I5.1). V določenih primerih, ko strokovna služba tako
oceni, se prijava poda tudi na policijo.

7.6

Vpliv zunanjih dejavnikov

7.6.1 Vpliv okolice
Največji zaviralec posredovanja zaznanega suma nasilja na center je poznanstvo
strokovnih delavcev šole v okolici. Zaposlene na šoli je strah pred posledicami, ki jih
prijava prinese. Posredovanje prepreči tudi potreba po tem, da so v okolici všečni
(B8.5; H6.4). Pri treh šolah je bil izpostavljen strah pred reakcijo povzročitelja nasilja
ali zamera, ki bi jo ob posredovanju informacije utegnili gojiti starši (H6.3; D2.5). Na
odločitev o posredovanju zaznanega suma nasilja vplivajo tudi negativne izkušnje iz
preteklosti, kot je razvidno iz enega izmed intervjujev, ko so starši obtoževali
svetovalno delavko, da jim je s posredovanjem informacij uničila življenje in
povzročila stres zaradi lažnega preplaha (C6.5).
Zunanji dejavniki nimajo vpliva pri dveh intervjuvancih, ki ne izhajata iz šolskega
okoliša oziroma kjer je šolski okoliš bistveno večji, saj v šolo prihajajo otroci iz treh
občin. Za enega intervjuvanca je glavno vodilo, da so vsi otroci enakovredni (A6.4;
J5.4).
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7.6.2 Poziv na sodišče
Poleg poznanstva v okolici ima veliko vlogo pri zadržkih glede sporočanja zaznanega
suma nasilja sodišče. Izidi intervjujev kažejo, da je strah pred pričanjem na sodišču
prisoten predvsem pri učiteljih (A6.7; I1.3). Nekateri informacij ne posredujejo, saj je
strah pred sodiščem prisoten zaradi odsotnosti izkušenj s sodnimi postopki (A6.5;
J2.5), pa tudi zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, ki jih imajo posamezniki na podlagi
zadev iz preteklih let (A6.6).
7.6.3 Medijski linč
Vodstvo ene izmed šol je omenilo prisotnost strahu učiteljev pred medijsko
izpostavljenostjo oziroma medijskim linčem, zaradi katerega učitelji ne polagajo
posebne pozornosti na prisotnost nasilja pri učencih (J6.4).
7.6.4 Dolžnost sporočanja
Odgovori o zavedanju, da je strokovni delavec zavezan k dolžnosti sporočanja
zaznanega suma nasilja, so pri večini intervjuvancev enaki, in sicer, da med učitelji,
svetovalno službo in vodstvom prevladuje odgovornost do posredovanja informacije
ne glede na posledice, ki bi lahko sledile. Zavedajo se profesionalne zavezanosti
sporočanja (B8.6; D2.6). Odgovoren odnos do sporočanja prevlada tudi v večini
primerov, kjer mnenje okolice ali strah pred sodiščem zavirata odločitev o
posredovanju informacij, torej ko strokovni delavci šole kljub omenjenemu strah v
ospredje postavijo korist otroka (C6.3; K6.5). V eni izmed šol vodstvo doseže
posredovanje informacij tudi z opominjanjem na kazensko odgovornost v primerih
zadrževanja informacij o zaznanem sumu nasilja (D6.6).

7.7

Senzibilnost

7.7.1 Ustrezna senzibilnost
Intervjuvanci zaznavajo senzibilnost pri strokovnih delavcih v velikem odstotku,
vendar pa vsi zaposleni na šolah senzibilnosti ne premorejo, saj se med posamezniki
še vedno najde kdo, ki ne zmore tolikšnega sočutja, da bi zaznal potrebo po
sporočanju informacij z namenom zaščite otroka. Tako ocenjujejo, da je senzibilnih
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približno osemdeset odstotkov zaposlenih (G7.1; H7.1), torej večina zaposlenih na
šoli.
7.7.2 Pomanjkanje senzibilnosti
Tri izmed intervjuvanih svetovalnih delavk ter eden izmed ravnateljev ugotavljajo, da
imajo med svojimi sodelavci posameznike, pri katerih zaznavajo pomanjkanje
senzibilnosti oziroma jim ukrepanje ob nasilju predstavlja odvečno, dodatno delo
(G7.2; I9.5).
Vodstvo navaja, da je glede na specifiko okolja, ki ga pokrivajo tukajšnje šole,
potrebno v obzir vzeti veliko mero alkoholizma, razvez, samomorov, trdega dela za
preživetje, zaradi česar se senzibilnosti med zaposlenimi daje toliko več pomena z
razpravami in usmerjanjem k posredovanju informacij (B7.2; B7.4; H7.4).
7.7.3 Ocena senzibilnosti
Pri eni šoli vodstvo in pri eni svetovalna služba nista zmogli podati ocene o tem, ali
so zaposleni na šoli dovolj senzibilni oziroma ali jim senzibilnosti primanjkuje (J7.1;
K7.2). Senzibilnost je po prepričanju svetovalne delavke odvisna od izkušenj in
znanja, s katerimi razpolaga strokovni delavec, česar pa sama za posameznike ne
more oceniti.

7.8

Mnenje o centru

7.8.1 Delovanje centra
Šole od centra pričakujejo pomoč, vidijo ga kot nadgradnjo njihovega dela (B6.9;
F8.1). Tako kot sta dva intervjuvanca mnenja, da mora center priskočiti na pomoč ob
nemoči šole, sta dva intervjuvanca mnenja, da so storitve centra nekvalitetno
opravljene zaradi pomanjkanja znanja strokovnih delavcev centra, saj bi delavci
centra morali imeti več zanja, predvsem na področju odprave razlogov v družini za
nasilno vedenje (H5.4; H9.4).
Dva intervjuvanca iz vrst ravnateljev menita, da se center slabo odziva na
informacije, ki jih prejme iz šole, saj menita, da bi lahko ukrepal v večji meri. Centru je
očitana tudi neodzivnost v smislu, da se na centru ne bi nič premaknilo brez
posredovanja šole (B9.7; F3.6). Prav tako menita, da sam postopek na centru traja
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predolgo, saj da bi ga bilo moč prej izpeljati (B9.4; F3.7). Ob vsem pa na center slabo
luč meče negativno mnenje o njem v družbi, ki ima vpliv tudi na sodelovanje z njim,
predvsem negativno mnenje starejših posameznikov, zaposlenih v šoli (B8.1; F9.3).
Dva intervjuvanca iz vrst ravnateljev in ena svetovalna delavka vseeno menijo, da je
delo centra in njegovih zaposlenih dobro. Povedo, da je kljub negativnemu mnenju
okolice, ki ni upravičeno, delo centra v okviru svojih kompetenc (J8.1; K8.2).
7.8.2 Nestrokoven odziv centra
Ena svetovalna delavka in trije izmed ravnateljev so mnenja, da na centru obravnave
potekajo nestrokovno, saj se strokovne delavke ne držijo predpisanih postopkov ter
se dela lotijo površinsko. Izbrane metode dela po mnenju zaposlenih na šoli niso
najustreznejše za najboljši izid obravnave (G5.12; H8.2).
Dva izmed ravnateljev in ena svetovalna delavka imajo izkušnje z nestrokovnostjo
zaposlenih na centru, saj menijo, da strokovne delavke ne znajo oceniti, kateri
podatki so primerni za razkritje informacij staršem ter ne znajo razmejiti med
službenim in zasebnim življenjem. Tako navajajo, da je nezaupanje šole do centra
onemogočilo medsebojno dobro sodelovanje (E1.3; J9.2).
7.8.3 Negativni predznak centra
Svetovalna delavka na eni in vodstvo šole na drugi strani sta mnenja, da slabe
izkušnje iz preteklosti ohranjajo negativni predznak centra, zaradi česar je
sodelovanje med institucijama okrnjeno. Kljub temu da je nezaupanje ovira, pa še
vedno prevlada zavedanje o dolžnosti sporočanja (F9.9; G5.7).
Svetovalna delavka ene šole je izpostavila strah pred obravnavo na centru, ki je
prisoten pri starših, saj ima center še vedno negativni predznak v družbi (C9.2; C9.4).

7.9

Možnosti izboljšanja

7.9.1 Sodelovanje med šolo in centrom
Dva intervjuvanca iz različnih šol vidita kot slabost pomanjkanje prisotnosti strokovnih
delavk centra na terenu. Imenovana sta mnenja, da bi bilo potrebno pogosteje
obiskati družine, biti v stiku z ljudmi kot tudi z osnovno šolo. Kot rešitev vidita
kadrovsko podkrepitev centra. Izboljšanje sodelovanja med institucijama vidita tudi v
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tako imenovani mobilni socialni delavki, ki je točno določena in določen čas prisotna
na posamezni šoli (C8.1; C8.4; D9.2).
7.9.2 Izmenjava informacij
Več kot polovica, natančneje štirje od petih ravnateljev in tri od šestih svetovalnih
delavk, čuti potrebo po bolj pogosti izmenjavi informacij med centrom in šolo, bodisi
neformalno preko telefona ali ob priložnostnih srečanjih, kar bi omogočilo izboljšan
pretok informacij. Omenjeno izboljšanje bi bilo mogoče tudi na podlagi neformalnih
srečanj (F9.5; K9.4).
Dve od enajstih intervjuvancev vidita kot najboljši način reševanja situacij skupno
načrtovanje dela v korist otroka oziroma njegove družine. Prav tako bi bile po njunem
mnenju dobrodošle intervizije ali timi za potrebe določenih primerov (F8.2; K9.1). Dva
izmed vodstva in dve izmed svetovalnih delavk vidijo kot dobrodošlo izvajanje
posvetov med šolo in centrom na letni ravni z namenom delovanja v najboljšo korist
in zaščito otrok (B9.2; G9.5).
7.9.3 Sistemska raven
Eden izmed intervjuvancev je mnenja, da bi bilo potrebno uvesti spremembe v smislu
ureditve na sistemski ravni tako, da bi center imel možnost z bonitetami, kot je na
primer otroški dodatek, zavezati starše k izobraževanjem ter vključitvam v tečaje na
temo starševstva in podobno (B8.3).
Dve svetovalni delavki in dva vodstvena delavca menijo, da bi center z razširitvijo
pooblastil lažje in bolj kvalitetno deloval v smeri zaščite žrtve nasilja, saj preveč
pravnih predpisov onemogoča omenjeno zaščito oziroma daje centru premalo
pooblastil, ko gre za zaščito otroka v smislu odvzema staršem (H9.5; I8.2).
7.9.4 Razbremenitev dokumentiranja
Svetovalna delavka na eni izmed šol meni, da je velika težava zaposlenih na centru
preobremenjenost z dokumentiranjem postopkov, zaradi česar se strokovne delavke
centra ne morejo toliko posvečati ljudem in odhajati na teren k družinam (A8.3).
Pri polovici zaposlenih na šolah se pojavlja želja po neformalnem sodelovanju, ki ga
trenutno onemogoča zakonodaja v smislu varstva osebnih podatkov. Veliko željo
kažejo po neformalni izmenjavi informacij tudi preko telefona (D8.15; G1.2).
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7.9.5 Dodatni resursi
Kot dodatno okrepitev pri zaznavanju suma nasilja nad otroki so trije izmed
intervjuvancev tekom intervjuja prišli do ugotovitve, da bi bilo smiselno z znanjem o
nasilju okrepiti tudi tehnično osebje z ozirom na to, da otroci lahko zaupno osebo
najdejo tudi v hišniku ali čistilki. Ob tem nekateri priznavajo, da se o tem s tehničnim
osebjem niso pogovarjali (J3.10; K3.11).
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8

Razprava

Dobro sodelovanje je cilj vsakega posameznika, ki je vključen v proces sodelovanja
na kakršen koli način. Sodelovanje šole z zunanjimi institucijami, konkretneje s
centrom za socialno delo, lahko v veliki meri spodbudijo mnogi subjektivni kot tudi
objektivni dejavniki. Le-ti pa so lahko tudi vzrok za zaviranje omenjenega
sodelovanja. Zato je velikega pomena, da so tako strokovni delavci centrov za
socialno delo kot tudi strokovni delavci šol seznanjeni s pristojnostmi, zmožnostmi
drug drugega. Prav tako ima pomembno vlogo sprejemanje, spoštovanje kompetenc
drug drugega, saj negativen odnos do medsebojnega sodelovanja lahko postavlja
zgolj ovire. Seveda dobre izkušnje iz preteklih sodelovanj razloge za kakovostno
sodelovanje še podkrepijo. Kadar so izkušnje slabe, je lahko tudi sodelovanje
omajano.
Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo,
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (2009)
določa, da so vsi organi dolžni posredovati zaznan sum nasilja pristojnemu centru, in
sicer v roku štiriindvajsetih ur od seznanitve z okoliščinami. V kolikor se informacija
posreduje preko telefona, je le-to nakjasneje v treh dneh potrebno posredovati tudi
pisno. K informiranju centra za socialno delo zaposlene na šoli poleg omenjenega
zavezuje tudi Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode
(2010), v katerem je navedena določba, da je potrebno v primeru zaznane
spremembe pri otroku, ki bi lahko bila posledica nasilja, ali v primeru, če mu je otrok
o nasilju nad njim sam zaupal, ali je informacijo o tem prejel od tretje osebe ali pa
nasilju nad otrokom bil sam priča, obvestiti pristojni center. Iz tega sledi, da
zakonodaja jasno navaja dolžnost sodelovanja med šolo in centrom. Žal se je že na
samem začetku pokazalo, da s sodelovanjem šole in centra po večini v šolah niso v
popolnosti zadovoljni. Govora je tudi o boljšem sodelovanju v preteklosti. Tako gre
najverjetneje za izkušnje posamezne šole s centrom, na podlagi katerih so se
uveljavila in ohranila mnenja o delovanju centra in sodelovanju z njim.
Intervjuvanci ugotavljajo, da polovica zaposlenih na šolah ne pozna zakonodaje
oziroma predpisanih postopkov v celoti, kadar je govora o nasilju. Sicer pa, kot
pravita dve tretjini šol, nepoznavanje zakonodaje ni tisti od razlogov, na katerem bi
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slonelo zaviranje posredovanja informacij na center, saj naj bi bila zakonodaja, ki je
povezana s tem, jasno izražena. Tako dve šoli kot ovire za posredovanje informacij
vidita izpolnjevanje predpisanih obrazcev. Govora je o uradnem dokumentu, ki ga
določa 4. člen Pravilnika o obravnavi nasilja za vzgojno-izobraževalne zavode (2010)
in je podlaga za prijavo nasilja na center. Zaskrbljujoče je, da se med vrstami
pedagoških delavcev znajdejo posamezniki, ki jim je prioriteta lasten interes in ki jim
izpolnjevanje obrazcev predstavlja dodatno, odvečno delo. Pedagoški delavec naj bi
bil senzibilen, empatičen, zaupanja vredna oseba, ki daje občutek varnosti.
Zlorabljen otrok, ki se opogumi in nakaže, da mu nekdo dela krivico, zaradi katere bo
vse življenje čutil strah in ponižanje, mora zbrati veliko poguma, da se izpostavi
osebi, ki ji zaupa in ob kateri se počuti varnega. Ko ga ta oseba zaradi pomanjkanja
sočutja ali zaradi nestrokovnosti ali pa zaradi postavljanja lastnega interesa pred
zaščito otroka presliši, mu ponovno zbudi občutek ničvrednosti, občutek, da je takšno
ravnanje dopustno in si ga otrok zasluži.
»Prav zato moramo še posebno paziti, da je naš prvi odziv primeren, saj le tako
lahko odpremo pot k rešitvi otrokove stiske in zmanjševanju njegove ogroženosti.«
(Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, 2015, str. 78)
Toleranco do nasilja zaznavajo v dveh šolah, zagotovo pa se na vsaki šoli najde
posameznik, ki mu zaščita pravic in koristi otroka nista prioriteta. Torej pri teh
posameznikih ne moremo govoriti o ničelni toleranci do nasilja, kot to obvezuje
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (2008) v 3. in 3. a členu, ker je med drugim
navedeno, da sta nasilje v družini ter telesno kaznovanje otrok prepovedana.
Ob tem sta svetli točki dve šoli, pri katerih je bila izrazito izpostavljena ničelna
toleranca do nasilja s strani svetovalne službe in vodstva, ki se trudita opogumljati,
spodbujati, izobraževati strokovne delavce v smeri posredovanja vsakega suma na
nasilje nad otrokom, pa naj gre za družinsko ali medvrstniško nasilje.
Kadar strokovno osebje osnovnih šol nima spodbudnega ozadja, kadar ni deležno
podpore s strani vodstva, kadar se pred njih postavljajo celo ovire, kot je na primer
zaviranje možnosti za posredovanje informacij, medsebojno sodelovanje in
pravočasna zaščita otrok nista možna. Izrazito so bili izpostavljeni očitki svetovalne
delavke vodstvu eni izmed v raziskavo vključenih osnovnih šol. Očitke omenjenemu
vodstvu je podkrepila še strokovna delavka druge šole. Ob tem so bile na dveh šolah
omenjene težave z vodstvom, ki zavira posredovanje informacij o zaznanem sumu
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nasilja nad otrokom. Zgoraj omenjen pravilnik (2010), v katerem je določena zaveza
strokovnega osebja k sporočanju informacij o zaznanem sumu nasilja nad otrokom,
se nanaša tudi na vodstvo šole. Kot kaže, pa nekateri ravnatelji ravnajo v nasprotju z
določbami zakonodaje, kljub temu da 3. odstavek 1. člena Pravilnika o obravnavi
nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2010) pravi, da je za ravnanje
zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu na podlagi omenjenega pravilnika
odgovoren ravnatelj.
Ozirajoč se na vse izvedene intervjuje lahko rečem, da imajo naše šole vse – na eni
strani vodstvo, ki je odgovorno in predano delu v korist otrok in ne dopušča odstopanj
od ničelne tolerance do nasilja in na drugi strani vodstvo, ki stremi k temu, da šola
navzven daje izgled popolnosti, pa četudi v resnici s svojim nestrokovnim in
neodgovornim ravnanjem zatira glas šibkega, ki kliče na pomoč.
Če bo komunikacija ustrezna, kakovostna in učinkovita, bo tudi sodelovanje osnovnih
šol in centra podkrepljeno do te mere, da bo potekalo v najboljšo korist tistih, ki so
najranljivejša skupina, torej otrok, učencev. Šole v veliki meri ugotavljajo, da od
centra ne prejmejo povratne informacije o tem, kaj se po njihovem posredovanju
informacije o zaznanem sumu nasilja dogaja z otrokom oziroma njegovo družino.
Pravilnik o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo,
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini (2009)
navaja, da je naloga centra po tem, ko s strani šole prejme obvestilo, v roku petih dni
posredovati povratno informacijo o opravljenih začetnih aktivnostih.
Ena izmed ovir, ki je na poti dobremu sodelovanju med šolo in centrom, je zaveza k
varstvu osebnih podatkov, ki preprečuje posredovanje informacij institucijam preko
telefona, česar se, kot je razbrati iz opravljenih intervjujev, v večini na šolah
zavedajo. V navedenih primerih je potrebno pisno zaprosilo, kar pa šola vidi kot
veliko oviro. Strokovni delavci šole so, kot je izpostavil tudi eden izmed ravnateljev,
zavezani k profesionalnosti, torej je nedopustno, da pisno zaprosilo predstavlja oviro
v katerikoli fazi postopka. Prav tako je v intervjujih s strani svetovalnih delavk
zaslediti, da ne vidijo smiselnosti o posredovanju informacije o zaznanem sumu
nasilja nad otrokom na center, saj šole nadalje od centra informacij o poteku
obravnave ne dobijo. Seveda je smiselno razmisliti o možnostih izmenjave informacij,
ki bo v skladu z zakonom in ki bo zadovoljila potrebe obeh institucij, vendar pa se
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vseeno ne sme prezreti tako nestrokovnega odziva šol, saj se je v končni fazi
potrebno zavedati, da mora biti cilj vseh zaščita pravic in koristi otrok ne glede na
lastno mnenje enega o drugem. Potrebno je tudi razumeti navedene očitke glede
povratnih informacij v primerih, ko šola podatke o nadaljnji obravnavi na centru
potrebuje za boljše razumevanje funkcioniranja otroka v šoli in za ustvarjanje
ustrezne podpore zanj.
Razumljivo je, da se strokovni delavci različnih šol ne vključujejo v izobraževanja v
povsem enaki količini. Vendar takšna odstopanja, kot so pri štirih šolah, ko dve šoli
ob rednem izobraževanju znanje o postopkih pri zaznanem sumu nasilja še sproti
obnavljajo, pri drugih dveh šolah pa zaposleni ne kažejo posebnega interesa za
vključitev v izobraževanje, niso spodbudna. Poraja se vprašanje, ali je strokovna
podkovanost zaposlenih na šoli odraz vodstva šole. Predvidevam da je, saj lahko
moja domneva sloni na ugotovitvi, ki izhaja iz opravljenih intervjujev, da vodstvo šol
navaja pogosto oziroma zadostno količino izobraževanj, medtem ko svetovalne
delavke čutijo pomanjkanje na tem področju.
Enako je pri vključevanju tehničnega osebja v izobraževanja. Tukaj je spet
zaskrbljujoče dejstvo, da vodstvo ene izmed šol ne vidi potrebe po informiranju
tehničnega osebja o zavezanosti posredovanja informacij v primeru zaznanega suma
nasilja. Vsakdo je z namenom zaščite žrtve dolžan sporočiti zaznan sum na nasilje
oziroma zaznano nasilje ne glede na to, ali gre za strokovnega delavca ali za
tehnično osebje. Filipčičeva in Klemenčičeva navajata: »Ni redko, da otrok za zaupno
osebo, ki ji spregovori o svoji stiski, izbere šolsko kuharico, hišnika ali drugega
tehničnega delavca šole, zato je pomembno, da so s Pravilnikom in postopki
ravnanja seznanjeni vsi zaposleni.« (2011, str. 25)
Verjamem, da bodo šole, ki do sedaj niso vključevale tehničnega osebja v
informiranje o postopkih v zvezi z nasiljem, to v bodoče izvajale, saj je tekom
intervjujev bilo zaznati, da se jim to, kljub temu da tega do sedaj niso izvajali, zdi
smiselno.
Iznajdljivost šol se je pokazala glede informiranja staršev o nedopustnosti nasilja.
Starši se po večini, vsaj tisti, ki bi, kot je povedalo vodstvo ene izmed šol, to najbolj
potrebovali, niso pripravljeni udeleževati predavanj ali delavnic, na katerih bi
pridobivali omenjena znanja oziroma informacije. Tako imajo šole prakso, da o temi
spregovorijo na skupnih roditeljskih sestankih, prav tako se s predavatelji
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dogovarjajo, da ti naslov predavanja zakrijejo z besedami, ki ne kažejo tako jasno na
problematiko, o kateri bodo podajali znanje.
Šolam se o ustrezni zaščiti otrok porajajo dvomi, saj menijo, da ne naredijo dovolj na
tem področju, poleg tega da posameznim strokovnim delavcem šole primanjkuje
lastnega interesa za ukrepanje v smeri zaščite otroka. Strašljivo je, da je ena izmed
svetovalnih delavk zaznala, da nekateri učitelji pred zaščito koristi otroka postavljajo
lasten interes v smislu, da jim izpolnjevanje obrazca po končani delovni obveznosti
vzame prosti čas, kateremu pa se niso pripravljeni odpovedati. Zato prihaja do tega,
da informacij raje ne posredujejo, kot pa da imajo s tem dodatno delo. Žal se ne
ozirajo na to, da na cedilu puščajo nemočno osebo, kateri se kratijo njegove pravice,
hkrati pa na slab glas postavljajo svojo strokovnost, ob tem pa opuščajo določbe 3. in
4. člena pravilnika. (Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne
zavode, 2010)
Šole v skladu s svojimi pristojnostmi same rešujejo zadeve do te mere, kot so
rešljive. Kadar zaznajo, da se stvari slabšajo, posredujejo informacije na center. Ob
tem so vse šole jasno izrazile, da je posredovanje zaznanega suma nasilja na center
izvedeno nemudoma v primerih, ko gre za jasno izražen sum na nasilje ali izpoved
otroka, kot jih zavezuje 3. člen Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za vzgojnoizobraževalne zavode (2010).
Učitelji so izobraženi v smeri prepoznavanja znakov fizičnega ali spolnega nasilja in
jih prepoznavajo. Razlike med šolami se pojavljajo tam, kjer te prepoznane znake
strokovni delavci prezrejo in jih ne posredujejo do pristojnih, saj vodstvo to dopušča
in tam, kjer je s strani vodstva šole jasno izraženo pričakovanje o takojšnjem
ukrepanju. Tukaj je na mestu poudariti, da obstajajo številni načini posredovanja
informacije. V kolikor vodstvo šole zavira informiranje centra o zaznanem sumu
nasilja, ima učitelj ali svetovalni delavec na podlagi druge alineje 3. člena Pravilnika o
obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (2010) tudi možnost
sam poklicati na center in naznaniti kaj opaža. Tukaj gre izključno za odgovornost
vsakega posameznika. Seveda ni v korist otrok, da vodstvo preprečuje možnosti
njihove zaščite. Omenjeno je vredno vsakega obsojanja. Kot je bilo že tolikokrat
poudarjeno, se je potrebno zavedati odgovornosti do otrok, ki jo nosimo vsi strokovni
delavci, vsi odgovorni državljani, kot tudi zakonodaja (Zakon o preprečevanju nasilja
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v družini, 2008) govori o strokovnih delavcih vzgojno-izobraževalnih ustanov,
vzgojno-varstvenih ustanov in socialnih zavodov, izvajalcih vsebin za otroke v
športnih in kulturnih združenjih ter strokovnih delavcih zdravstvenih zavodov.
Zaviranje vodstva pri posredovanju informacij ne sme biti izgovor, da informacija ni
posredovana na center.
Šole ugotavljajo, da starši lažje sodelujejo s šolo kot s centrom, zaradi česar tudi vse
dokler ni že zares potrebno ne podajo informacij na center. Negativni predznak
centra v družbi povzroči pri starših strah pred obravnavo na centru, saj velja
prepričanje, da je obravnava na centru velika stigma. Tako je na podlagi opravljenih
intervjujev jasno razvidno, da šole skušajo v skladu s svojimi pristojnostmi reševati
zadeve same. Mnenja so tudi, da lažje vzpostavijo zaupanje staršev, zaradi česar
obstaja večja možnost, da bodo skupaj z otrokom in starši izboljšali nastalo situacijo.
Kljub temu pa se šole poslužujejo posvetov s centrom preko telefona, v koliko je to le
mogoče.
Vpliv zunanjih dejavnikov igra vodilno vlogo pri odgovornemu ravnanju strokovnih
delavcev šole. Kot pričajo opravljeni intervjuji, v veliki meri vpliva na odločitev, ali se
bo informacija posredovala do pristojnih ali ne. Zgolj pri dveh intervjuvancih je
zunanje okolje nepomemben dejavnik, medtem ko se pri vseh ostalih čuti močan
vpliv. Predvsem je govora o težavah glede posredovanja zaznanega suma nasilja pri
učiteljih, saj ti preživijo največ časa z učenci in njihove odzive in funkcioniranje tudi
najbolje poznajo. Tako imajo največ možnosti, da opazijo spremembe pri otroku.
Opisano se ponovno nananša na 3. člen Pravilnika o obravnavi nasilja v družini za
vzgojno-izobraževalne zavode (2010), ki govori o tem, da je potrebno ob zaznavi
znakov nasilja reagirati takoj. Torej ne daje možnosti izbire, ampak zavezuje. Kot
sem domnevala pred izpeljavo intervjujev, kljub temu da vidijo in slišijo, zaradi
prisotnosti v okolju ne povedo. Ne povedo tudi zaradi možnosti vabila na sodišče, ki
bi jim lahko bilo vročeno, saj 7. člen zgoraj omenjenega pravilnika med drugim govori
tudi o sodelovanju s sodiščem. Ob tem se v ospredje spet postavlja njihov lasten
interes in v ozadje potiska interes otroka, zaradi katerega je posamezen učitelj sploh
na šoli. Omenjeno izključuje prvo načelo dela z otrokom, ki ima izkušnjo
zanemarjanja in/ali nasilja, kot ga navajajo Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik in
govori o tem, da je varnost otroka na prvem mestu. (2015, str. 75)
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Kot je bilo v nalogi že omenjeno, je zaveza strokovnega delavca k zaščiti pravic in
koristi otroka poglavitno vodilo pri posredovanju zaznanega suma nasilja. Tako v
večini primerov omenjena zaveza kljub zgornjim ugotovitvam prevlada, pa čeprav na
podlagi opominjanja vodstva šole na lastno odgovornost pri zamolčanju informacije.
Zunanji dejavniki, kot so poznanstvo v okolici, poziv sodišča, očitki staršev, ne bi
smeli biti vzrok za to, da odgovorna oseba ne ukrepa. Vedno in povsod se strokovni
delavci šol morajo zavedati odgovornosti do otrok in moči, ki jo imajo, ko informacijo
posredujejo naprej oziroma jo zamolčijo. Vodilo vseh zaposlenih na šoli mora biti
zaščita pravic in koristi otrok ne glede na lastne interese.
Ljudje se po lastnostih razlikujemo in v različnih situacijah različno funkcioniramo. Ta
različnost je opazna tudi, kadar je govora o senzibilnosti strokovnih delavcev šole.
Glede na to, da gre za pedagoške delavce, so ti v večji meri, kot kažejo izidi
intervjujev, senzibilni. Seveda pa se med njimi najdejo tudi takšni, ki zadostne mere
senzibilnosti ne premorejo in zato tudi pogledajo vstran, ko vidijo ali slišijo kakšno
informacijo, ki bi lahko vzbudila sum na nasilje. Pozdraviti je treba odločitve vodstva,
ki v primerih zaznave pomanjkanja subtilnosti med zaposlenimi reagirajo na način, da
jih spodbujajo in informirajo o nujnosti posredovanja informacij ter ne dovoljujejo, da
bi negativne posledice njihovega pomanjkanja senzibilnosti čutili otroci.
Strokovnim delavkam centra je s strani šole očitano pomanjkanje znanja. Seveda je
treba priznati, da posameznik ni vseved, vendar pa je treba poznati tudi pristojnosti
eden drugega. Očitki, da sam postopek na centru traja predolgo, nimajo velike teže,
saj šole ne razpolagajo z informacijami, katere postopke center pelje, kot tudi ne, kaj
vse se v okviru teh postopkov izvaja. Tukaj spet pride v ospredje ideja nekaterih
intervjuvancev, da bi bilo koristno izvajati redna srečanja med šolo in centrom, z
namenom izmenjave informacij o pristojnostih in zmožnostih drug drugega.
V oči zbodejo tudi izjave, da je slabo mnenje o centru ustvarjeno na podlagi izkušenj
starejših učiteljev, ki te občutke prenašajo na mlajšo generacijo. Tukaj se spet
pojavlja vprašanje o strokovnosti zaposlenih na šoli. Nekdo, ki je pedagoški delavec,
bi moral biti toliko samostojen ob ustvarjanju mnenja o določeni instituciji, da ne bi
gradil zgodbe in s tem povzročal škode otrokom na podlagi slabe izkušnje nekoga
drugega.
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Vsi delamo napake, na katerih se imamo možnost učiti. Če se seveda želimo. Zato
morajo biti očitki šole o nestrokovnem delovanju strokovnih delavk na centru za
socialno delo opomin, kje je treba strokovnost izboljšati. Oznako, da so strokovne
delavke centra ravnale nestrokovno, so šolniki podali na podlagi informacij, ki so jih
prejeli od staršev otrok, katerim naj bi na centru strokovne delavke posredovale
določene informacije. Tukaj ponovno stopi v ospredje potreba po posvetih med
šolami in centri, saj se strokovni delavci šole morajo zavedati, da ima posameznik, ki
ga center obravnava, pravico do vpogleda v dokumentacijo na centru, ki se nanaša
nanj.
Sicer se pa, tako kot je to značilno za vse odnose, najdejo tudi zaposleni na šolah, ki
menijo, da je strokovno delo centra in sodelovanje z njim dobro.
Ob koncu intervjujev, včasih so se ideje porodile tudi med samim intervjujem, je bilo
govora o možnostih izboljšanja sodelovanja med šolo in centrom, o odpravi ovir ter
potrebi po dodatnih resursih.
Šole ugotavljajo, da so strokovne delavke centrov premalo prisotne na terenu med
ljudmi. Ob tem se spomnim na moto, ki je bil tako glasen ob izvajanju reorganizacije
centrov: »Na teren, bližje k ljudem.« Žal zaposleni na centrih ugotavljamo, da je ob
vsem dokumentiranju ta moto zgolj lepo slišati, v praksi pa ga ni mogoče izvajati.
Tako je razumeti šole in se z njimi tudi strinjati, da bi delo centra lahko bilo bolj
kvalitetno opravljeno, če bi bile strokovne delavke centra več med ljudmi. Želja šol po
tem, da bi bila strokovna delavka tudi prisotna na šoli, je tako zgolj želja, ki kliče po
reorganiziranju sistema. Strinjati pa se je treba, da bi takšno socialno delo bilo
socialno delo v pravem pomenu, zato ta predlog pozdravljam.
Za najboljšo korist otrok bi po mnenju šole, s čimer se ponovno strinjam, bilo
potrebno izvajati srečanja z namenom izmenjave informacij. Takšna srečanja bi tudi
omogočala skupno načrtovanje dela z otrokom in po potrebi z njegovo družino. Šole
vidijo tudi potrebo po razširitvi pooblastil centra z namenom bolj agresivnega posega
v družino, kar bi omogočilo hitrejšo in večjo zaščito pravic in koristi otrok. Razširitev
pooblastil bi bila dobrodošla v primerih, ko starši ne želijo sprejeti socialno varstvene
storitve pomoč družini za dom, kar lahko kot posledico prinese pomanjkanje
možnosti za zaščito otrok. Iz tega vidika se z možnostmi, ki jih šole vidijo kot
izboljšanje, strinjam.
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Rezultati intervjujev so pokazali, da je od skupaj enajst intervjuvanih ljudi, šest ljudi
govorilo o ničelni toleranci do nasilja. Tako sem se pogosto spraševala, ali se
zaposleni na šoli sploh zavedajo svojega poslanstva. Ali jim je pomembno zgolj to,
da podajo učno snov? Ne vedo, da je njihova naloga delati v korist otroka, k čemur
se ne šteje zgolj poučevanje, pač pa tudi zaščita te ranljive skupine. Ta vprašanja so
dobivala še večji pomen, ko sem na centru za socialno delo začela delati na področju
nasilja v družini. Kako, da jim ni pomembno, kaj se z otrokom dogaja doma, za štirimi
stenami? Tudi sama živim v tem istem okolju, tudi mene srečujejo starši na cesti, v
trgovini, v neposredni bližini doma. Tudi jaz moram delati in delam v korist otrok. V
skladu z zakonodajo. In ja, prihajajo na moja vrata. 1. januarja, ob 20.30 uri zvečer.
Pozvonijo, ker so obravnavani na centru. Pa kljub temu grem preko tega, tudi v
primerih, ko pozvonim na vrata njihovega doma tekom delovnega časa. Ker moram
delati v skladu z zakonodajo, ker sem se odločila delati v korist otrok. Ker želim
zaščititi to izmed najbolj ranljivih skupin, ki sama ne zna in ne zmore.
Vse prevečkrat slišimo o nezadovoljstvu z delom centra oziroma o nezaupanju v
njegovo delo. Institucije se hitro znajdejo v pasteh, ko dvomijo o strokovnosti ena
druge, medtem ko medsebojnih pristojnosti v celoti ne poznajo. Zato je potreba, ki jo
izražajo šole po skupnih srečanjih z namenom izmenjave informacij med šolami in
centrom, upravičena.
Tekom enoletne zaposlitve na osnovni šoli, kjer sem opravljala delo svetovalne
delavke, sem se srečevala s težavo, da učitelji niso posredovali informacij o sumu
nasilja. Med razpravami, zakaj je temu tako, so mi pogosto kot razlog navajali, da se
s starši srečujejo v domačem okolju, v trgovini. Nikakor nisem mogla razumeti, kaj
ima to opraviti s koristmi otroka. Ne glede na to, da sem jih opominjala, da jih k
posredovanju informacij zavezuje zakonodaja, jih nisem mogla prepričati, naj ravnajo
v skladu z določbami. Sedaj, po tolikih letih dela na centru, z razočaranjem opažam,
da se stvari niso kaj dosti spremenile. Nasilje pa je še vedno v veliki meri prisotno
med nami. Tiho in prikrito, včasih zaznano in povedano na glas, na žalost včasih
prezrto in poteptano s strani tistega, ki bi naj delal izključno v korist otrok.
Kot slednje, vendar v nobenem primeru najmanj pomembno, želim izpostaviti svoje
razprave z nekaterimi otroki ene izmed intervjuvanih osnovnih šol. Ne morem prezreti
dejstva, da otroci menijo, da je šolska svetovalna služba namenjena pogovoru v
primerih, ko otrok naredi nekaj narobe. Sprašujem se, kako je mogoče, da že od
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vstopa v šolo otroci niso opremljeni s podatkom, da je šolska svetovalna služba
namenjena tudi njim, da je to posebno mesto pomoči lahko njihovo varno zatočišče.
Ali res ni pomembno, da otroci to vedo? Si ne želimo sistema, ki bo tudi nam,
staršem, omogočal varnost in zaščito naših otrok? Pa četudi smo starši tisti, ki včasih
ne ravnamo v korist otrok. Ali si res ne želimo, da našemu otroku nekdo pomaga in
ga zaščiti, če tega ne zmoremo sami?
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9

Sklepi
 Osnovne šole po večini s sodelovanjem s centrom za socialno delo niso
popolnoma zadovoljne.
 Šole želijo neformalno sodelovanje s centrom z namenom izmenjave
informacij.
 Največji primanjkljaj šole vidijo v odsotnosti nepovratnih informacij s strani
centra po prejeti informaciji o zanemarjanju oziroma zaznanem sumu nasilja
nad otrokom.
 Polovica zaposlenih na osnovnih šolah ne pozna zakonodaje oziroma
predpisanih postopkov, ki opredeljujejo postopek ravnanja v primeru
zaznanega suma nasilja.
 Zaposlenim na osnovni šole ovire za posredovanje informacij v največji meri
predstavlja poznanstvo v okolici, strah pred reakcijo povzročitelja nasilja in
poziv na sodišče. Kljub navedenemu pri veliki večini prevlada dolžnost
sporočanja o zaznanem sumu nasilja.
 Ničelna toleranca do nasilja je prisotna v manj kot polovici osnovnih šol.
 V treh od šestih šol vodstvo zavira posredovanje zaznanega suma nasilja na
center za socialno delo, v eni od šol je to omenjeno bolj izrazito.
 Dve tretjini šol menita, da je zakonodaja jasno opredeljena.
 Polovica šol v izobraževanja vključuje vse zaposlene na šoli; tri šole
tehničnega osebja ne informirajo o dolžnostih posredovanja informacij pri
zaznanem sumu nasilja nad otrokom.
 Informacije o pogostosti izobraževanja se razlikujejo glede na intervjuvanca –
svetovalne delavke vidijo pomanjkanje izobraževanj, vodstvo šol govori o
zadostni količini izobraževanj.
 Šole so mnenja, da so zmožne večino stvari rešiti v skladu s svojimi
pristojnostmi same.
 Šole vzpostavijo sodelovanje s centrom za socialno delo, ko opazijo, da same
ne bodo zmogle rešiti nastale situacije oziroma ko opazijo, da se situacija
poslabšuje.
 Šole opažajo, da hujših primerov nasilja ni zaznati, zato ni bilo razlogov za
takojšnje ukrepanje.
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 Po mnenju šole starši strokovnim delavcem na šolah bolj zaupajo, zaradi
česar vidijo prednost v reševanju zadev na šoli.
 Vse šole vidijo potrebo po takojšnjem posredovanju informacije na center za
socialno delo v primerih jasno izraženega suma na nasilje oziroma v primerih
izpovedi otroka.
 Šole nimajo pozitivnega mnenja o delovanju centra, saj menijo, da je center
premalo odziven, da nekvalitetno opravlja svoje delo, da postopki na centru
trajajo predolgo, strokovni delavci pa niso opremljeni z zadostno količino
znanja. Zgolj trije od enajstih intervjuvancev so mnenja, da je delo centra
dobro.
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10 Predlogi
 Uvedba vsakoletnih posvetov med osnovnimi šolami in krajevno pristojnim
centrom za socialno delo z namenom izmenjave informacij o pristojnostih enih
in drugih ter možnostjo diskursa o morebitnih dilemah, kar bi omogočilo
kvalitetnejše sodelovanje med institucijama.
 Uveljavitev dogovora med centrom za socialno delo in osnovnimi šolami o
posredovanju povratnih informacij centra za socialno delo šoli v obliki kratkega
dopisa. Povratne informacije naj vsebujejo osnovne podatke o opravljenih
storitvah ter predvidenih nadaljnjih obravnavah otroka in njegove družine.
 Prisotnost strokovnih delavk centra za socialno delo na šoli na skupnem
roditeljskem sestanku s starši z namenom predstavitve pristojnosti centra,
ukrepih, ki jih center izvaja ter možnostih pomoči, ki so jih družine lahko
deležne na centru v okviru socialno varstvenih storitev. Cilj omenjenega je tudi
izboljšanje predstave o centru med ljudmi.
 Uvedba določbe, da morajo v izobraževanja o nasilju biti vključeni vsi, ki
prihajajo v stik z otroki, vključenimi v izobraževalni proces, tako strokovni
delavci osnovnih šol kot tehnično osebje zaposleno na šolah, kar bo žrtvam
nasilja omogočilo učinkovitejšo pomoč.
 Razširitev pooblastil centrom za socialno delo v smislu omogočanja omejitve
socialnih transferjev v primerih, kadar se starši, ki iz kakršnih koli vzrokov
zanemarjajo starševsko skrb, ne želijo vključiti v storitve na centru za socialno
delo ali drugih institucijah, strokovna delavka, ki je nosilka primera pa
ocenjuje, da bi bilo omenjeno za zaščito pravic in koristi otrok potrebno.
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12 Priloge
12.1 Zapis o nasilju nad otrokom v skladu s pravilnikom o obravnavi nasilja v
družini za vzgojno-izobraževalne zavode
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12.2 Vprašalnik

1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroki; na temo
novosti v zakonodaji?
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost
sporočanja?

4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih
zaznanega suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za
socialno delo oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za
socialno delo?

6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma
zanemarjanja oziroma nasilja nad otrokom?
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma
zanemarjanja v družini?
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za
socialno delo z namenom zaščite koristi otrok?
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12.3 Intervju A – svetovalna delavka
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Hmmm… to pa je najtežje vprašanje za začetek. Zdaj, jaz se zdaj pač moram osredotočiti samo na našo šolo, ker
jaz večinoma sodelujem s pristojnim centrom v okviru drugih šol. Ker kot izvajalka dodatne strokovne pomoči.
Tak da zdaj kar se tiče sodelovanja naše šole s centrom – to bi rekla, da je v redu. (A1.1)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
To so rizične stvari. Jaz vidim pa največji problem recimo, če malo nazaj pogledam, ko smo tu meli primere, ne.
Potem pa neko povratno informacijo pričakuješ, ne. (A2.1) Vseeno, al s centra, al potem tudi od kriminalistov,
če pridejo oni recimo. (A2.2) Povratne informacije pa ne dobiš nobene in potem dostikrat si v dilemi, kak pa zaj,
ne. (A2.3) Mogoče se pa potem naslednjič vprašaš, al ma zdaj sploh smisel kam kaj sporočati pa pošiljati naprej,
če pa itak potem ne veš, kaj se je zgodilo s tistim, ne. (A2.4) Jaz sicer nekak sem dobila potem odgovore z obeh
strani, z vaše strani pa od kriminalistov, da oni potem to sodišču predajo, da tudi oni baje… enkrat mi je rekla
ena kriminalistka, da tudi oni ne dobijo povratne informacije, kar je popolnoma nesmiselno, ne. (A2.5) Ker mi,
če mamo otroka tu… drugače bi blo, če mi več otroka ne bi tu meli. Ampak če mamo mi otroka tu, bi pa vseeno
neko povratno informacijo verjetno blo dobro, da mamo, ne. (A2.6) Problem je, ne, mi vseeno mamo otroka tu,
vseeno moraš vedeti kak odreagirati, pa če zaj pač pride do tega, da, da se reče, ok, je blo nekaj, ne. Kak pa
potem odreagirati. (A2.7) Pa tudi v končni fazi, če pa ugotovijo da nič ni blo, ne. Da je bil neki lažni alarm. Pa
tudi potem moraš vseeno malo vedeti kak boš v naslednji situaciji pri istem otroku recimo odreagiral, ne. (A2.8)
Tak da meni se zdi fejst pomembno, da bi šola dobila neke povratne informacije, ne. (A2.9) Zaj ne vem v kakšni
meri s strani centra, ampak nekdo bi pač šoli moral dati povratne informacije, ne. (A2.10) V bistvu, malo
prepogosto se ta (šolska) zakonodaja pa pravilniki spreminjajo, pa ene stvari niso dorečene, ne. (A2.11) Mi
mamo pravilnik, mi vemo, kak moramo postopati, ne. Je pa spet… se lahko na isti odgovor zaj vrnema, kot sma
ble prej, ne. (A2.12)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
V bistvu zaj mi nekega posebnega izobraževanja nismo meli že nekaj let. (A3.1) Ko je zakon prišel ven, potem
smo skozi, smo ga predelali, tak da smo v bistvu vsi seznanjeni z njim. (A3.2) Ostalo se pa v bistvu sproti
dogovarjamo, ne. (A3.3) Smo taka, vseeno manjša šola, manj zaposlenih, tak da sproti grejo te informacije, ne.
(A3.4)
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Vsi strokovni delavci. (A3.5) Tudi dobijo (kuharice, čistilke) osnovne informacije. (A3.6) Mogoče ne vsega, vejo
pa tudi, da zakon je, da ga je treba upoštevati, da postopek pač neki obstaja, ne. (A3.7) To pa vejo vsi. Vemo vsi
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delavci na šoli. Seznanjeni, tak bom rekla, seznanjeni smo vsi. (A3.8) Zaj če vemo, to je pa zaj drugo vprašanje.
(A3.9)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Ne bi rekla, da gre tolko za nepoznavanje samega zakona. Tak da v bistvu vemo. (A3.10) So pa tiste dileme, ki
sem jih že prej izpostavila, ne. Al zdaj rečti, al… pa tak kot ste sami rekli, ne. Mi se poznamo z onimi, pa onim,
ne. (A3.11) In tu, tu bi se znalo kaj pojaviti, kaka dilema, da pa zaj al rečem, al ne rečem, ne. S tem, da jaz
moram reči, da pri nas gre kar… je pretok teh informacij da vemo, ne. (A3.12)
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Po mojem osebnem mnenju ja. (A4.1) Mi, tudi glede na to, da imamo malo otrok, glede na to, da mamo pač
otroke s specifikami, pač… jaz mislim, da delamo po svojih najboljših močeh v tej smeri, da so otroci varni.
(A4.2) Da potem tudi… mi nekak prakticiramo, da se sproti takoj s starši pogovarjamo. (A4.3) Jaz vedno rečem,
ne, ko smo v dilemi, al zaj je to že tak daleč, da bi pa morali center obvestiti al ne… (A4.4) mi vedno nekak
rečemo, ok, prvi korak – gremo na to, da starše pokličemo, da se s starši temeljito pogovorimo. (A4.5) In potem,
če presodimo pač, da ni blo zadosti, potem gremo komaj naslednji korak. (A4.6) Nekak nismo meli takega
hudega primera, da bi pa morali iti takoj. (A4.7) Ampak smo res potem, v večini primerov je blo zadosti, da smo
starše poklicali, se temeljito pogovorili z njimi, jih potem tudi opozorili, da v primeru, če se bo zadeva
ponavljala, da smo pa po zakonu dolžni pač vas (center) obvestiti. (A4.8) Nismo pa res meli takega hudega
primera, da bi pa morali direkt. (A4.9) Dobro, tisto kar je blo spolna zloraba pa to, to smo šli takoj. (A4.10)
Drugo pa… fizično nasilje… pa vedno res gremo najprej s starši, če ni res tisto fejst kritično. (A4.11) Tega pa
nismo meli, razen pravim, tistega spolnega nasilja, tisto smo pa šli takoj naprej. (A4.12)
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Da vidimo, nekak na zaupanju gradimo tudi s starši. (A5.1) Ker le, vseeno, kak koli je, so naši otroci specifični.
(A5.2) Tudi družine so specifične, v kerih taki otroci s posebnimi potrebami živijo. (A5.3) Ne bi mogla recimo
primerjati z večinskimi šolami, šolami z rednim programom. Tam so množice, tam so tudi, so druge specifike.
Pri nas pa se mi zdi, da je res potrebno najprej na tem zaupanju. Verjamem, da tudi drugje to delajo, ampak pri
nas še posebej. (A5.4) To (prednost), da smo mali, da nas ni tak dosti, smo kar precej povezani, res, če je
potrebno v dnevnem kontaktu s starši, po telefonu. Nekateri tudi prihajajo. (A5.5) Tak da se mi zdi, da je
pomembno, da najprej rešujemo na nivoju šola starši, pa potem, če res ne gre, gremo dalje. (A5.6)
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-

Se vam zdi, da so starši vseeno bolj pripravljeni sodelovati, dokler je vključena samo šola (brez
centra)?

To je podobno (če moraš na center) kot če se reče v šoli, da moraš iti k svetovalni delavki. (A5.7) Lažje je tudi
njim (staršem). Ker ko je center, potem je že neki štempelj. (A5.8) Lažje se mi potem dogovarjamo še sami,
čeglih, tak kot sem rekla, vedno pa jih opozorimo. V kolikor se pa zadeve ne bodo uredile, smo pa mi dolžni.
(A5.9) In tudi povemo, da bi bli dolžni mogoče že v tem prvem koraku. (A5.10)
6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Zelo. Mnenje okolice… zelo vpliva. (A6.1) Sploh v takšnih manjših krajih, kjer se vsi poznamo. (A6.2) Pa mogoče
to ne samo v slabem smislu. Mogoče pa potem kdo od staršev tudi vseeno preštudira – zdaj bom pazil jaz, da
ne bo treba šoli potem še centra vključiti. Tudi v tej smeri. (A6.3)
Med zaposlenimi – mi mamo mogoče srečo, da verjetno ne v takšni velki meri, ker mi mamo vseeno otroke z
različnih krajev. Drugače je verjetno na eni šoli, ki je v enem kraju, pa če so še zaposleni domačini, potem je to
verjetno drugače. Pri nas mislim da to ni v taki velki meri. (A6.4)
-

Kaj pa možnost, da bo tekom postopka mogoče treba še na sodišče?

To pa bom rekla tak – to je pa tudi že odvisno od izkušenj, ki jih maš recimo. (A6.5) Zaj nedolgo nazaj je bla ena
kolegica na sodišču zaradi stvari izpred petih let verjetno. In je bla drugič. Prvič je rekla, da je pač povedala, kak
je blo. Mi se vedno pogovarjamo, ker se pogovarjamo… ker vsaka, ki gre na sodišče, pride, pa se pogovarjamo.
Pa potem tudi ko pride nazaj pove, kak je blo. In jaz vedno pravim, pa tudi, ko sama sem že bla na sodišču –
izogibajmo se mnenja lastnega, samo dejstva poveš tam. Da nimaš kaj svojega mnenja izražati. Je pa bla zaj
zadnja izkušnja ene sodelavke kar precej negativna. Ker so full vrtali na sodišču in saj pravim, za zadeve izpred
petih let… (A6.6) Jaz vem svojo izkušnjo, ko sem bla, jaz sem si vse zapisnike nesla s sabo. In sem rekla,
oprostite, jaz mora pa to pogledati, jaz se pa res ne spomnim, kak je blo takrat. Tak da, ja, jaz mislim, da pa ta
misel, da bo pa še treba kdaj na sodišče iti, pa bi znala zavreti malo vsakega. (A6.7) Bolj sodišče kot okolica. Pri
strokovnih delavcih po moje bolj sodišče. Zato, ker so to taki dolgotrajni procesi. Mi si nekak želimo, da bi se
zadeva rešila čim prej. Potem to vse skup traja. (A6.8) Najprej mora pri vas (na centru) trajati nekaj časa, potem
na sodišču tak vsi vemo, kak dolgo traja, mi bi pa radi rešitev za otroka čim prej. In zato se mogoče tudi v večih
primerih poslužujemo tega, da starše si pokličemo, pa da se s starši pogovorimo. (A6.9)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Pri nas definitivno. (A7.1) Pri nas so zaposleni večinoma defektologi, specialni pedagogi, tak da. Pa to že z
dolgoletnimi izkušnjami večinoma, tak da… moramo biti bolj senzibilni. (A7.2) Smo podkovani, kar je mogoče
včasih tudi oteževalna okoliščina. (A7.3)
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8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Večkrat podobno, kot za moje delo. Preveč je papirologije. (A8.1) Jaz bi se… jaz bi se, pa verjamem da tudi
delavke na centru, rajši v večji meri ukvarjala z ljudmi, kot s papirji. (A8.2) In zaj, ko mora biti vsaka zadeva na
papirju, ko moraš meti ne vem kolko soglasij, ne vem kakšna soglasja, ostane bistveno premalo časa za delo z
ljudmi, ki bi pa blo pomembno. In namesto da bi ve (socialne delavke) recimo lahko šle na teren, med ljudi, se
potem v pisarni s papirji ukvarjate. Tu je ena precej velka povezava tudi s svetovalnim delom recimo. To kar
meni ni všeč. (A8.3)
-

Vam je tudi mogoče obrazec, ki je priloga k pravilniku, neprivlačen, nesimpatičen?

Meni so vsi obrazci nesimpatični. (A8.4) Jaz sem vedno, ko je blo tak daleč, da… Jaz vseeno tolko poznam
ženske na centru, da se mi zdi to še vseeno bolj primerna pot. Da pokličeš… preveriš, v bistvu neko potrditev
poiščeš, če delaš v pravi smeri al ne. Meni je to fejst pomembno. (A8.5) Meni je vseeno v prvem planu otrok,
otroku pomagati, če pač je tak daleč, da je v težavah. (A8.6) Tak da se v tistem trenutku ne ukvarjam s tem, kaj
si misli kdo na drugi strani telefona. (A8.7) V našem skupnem delu je pa otrok. (A8.8) Posredovanje povratnih
informacij – tu se meni zdi največji problem, jaz mislim da bi tu blo treba nekaj narediti. Nekje, na neki ravni bi
se to moralo verjetno urediti. (A8.9)
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Ne vem, to kar je iluzorno, da nas in vas (centre) razbremenijo papirologije do določene mere. Samo to se
bojim, da ni izvedljivo. (A9.1) Da bi v bistvu meli več časa za neposredno sodelovanje, za delo, za pogovore, tudi
na neki neformalni ravni mogoče. (A9.2) Da ne bi blo vse po nekih reglcih. (A9.3) Jaz recimo mam izkušnjo, ko
sem enkrat dobila zahtevek, da sem morala nekaj napisati na socialno, pa sem pač potem tudi pričakovala
odgovor. Zaj če jaz dobim zahtevek za poročilo o otroku, o funkcioniranju otroka, pač vseeno pričakujem neki
odgovor, kak pa zdaj ta zadeva poteka. (A9.4) Pa vem, da, saj to je že dolgo nazaj, da sem potem smo eno
srečanje meli, pa sem pač vprašala, če lahko jaz kako povratno informacijo dobim, pa se mi je takrat povedalo,
da pač moram jaz to na zahtevku spodaj napisati. In od takrat naprej striktno pišem, ampak še vedno mi
manjkajo, še vedno ne dobim povratne informacije. (A9.5) Tak da zdaj… te se pa jaz vprašam, če pa zdaj ma to
smisel, da jaz… od mene nekdo zahteva, da jaz poročilo o otroku dam, jaz pa potem nimam čist nobene
povratne informacije. Vredu, jaz vem, da moram to napraviti, samo vseeno bi pa blo fajn, da pa zaj jaz vem, kaj
se je… Ker recimo, ne vem, v primeru ločenih staršev, ko tak malo pikata eden drugega prek otrok, pa potem tu
sociala nastopi, pa to hoče malo pogladiti oziroma ko mate vi te razprave tam, pa pogovore s starši, bi pa jaz
tudi mogoče potem, če sem že poročilo o otroku podala kak otrok funkcionira v šoli, bi pa vseeno tudi mogoče
kakšno povratno informacijo… (A9.6) …bi bla je vesela… da jo potem posredujem ostalim strokovnim delavcem,
da vemo recimo ne, ker dostikrat pač kakšne zadeve doma fejst vplivajo na otroka. Potem pa tega nimaš. (A9.7)
Mislim, da je to tisto. Saj… te se pa jaz vprašam, zakaj bom pa zdaj jaz spet naslednjič pisala poročilo. Nič ne
vem, al se je kaj spremenilo doma… dobro, saj mene se v končni fazi ne tiče, kaj se je doma spremenilo, ampak
do določene meje pa, ker to vpliva na otroka. Ampak jaz ne vem nič potem. (A9.8)
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-

Menite, da bi bilo smiselno, da imamo center in vse šole iz naših treh občin skupno srečanje,
razpravo?

Smo meli pred leti že. Se spomnim, smo meli, ko smo bli v Središču (ob Dravi) in tam sem jaz glih dobila toti
odgovor, napisati spodaj, da hočem povratno informacijo in res od takrat pišem, ampak še vedno ni. (A9.9) Ne
vem, mogoče bi se pa res kdaj vsedli. Samo potem vi (center) niste nam dolžni dati teh informacij recimo in
potem jih pač mi ne dobimo, tak da zdaj, toto srečanje ne vem, če bo kaj spremenilo, če mate vi v pravilniku
napisano, da vi nam niste dolžni dati informacij. (A9.10) Jaz se bojim, da bi se, tudi če mi sedimo skup tri dni, pa
se to menimo, da potem glih tak ne bo nič drugače, zato ker pač vi mate svoje reglce, pa mi mamo svoje reglce,
ki pa dostikrat niso usklajeni, da bi bli res v maksimalno dobro otroka. (A9.11) Ker jaz se spomnim recimo, da
sem enkrat tudi tak neformalno z eno kolegico vašo pogovarjala, pa pravim, kolko pa te zaj še mate vi otrok od
naših družin z (ime osnovne šole) v obravnavi? Pa začne študirati, pravi ja, eh saj zaj so vsi vredi, samo k onim še
malo gremo in mi je kar besedo vzelo, glede na situacijo, ki sem jo jaz iz šole poznala. (A9.12) …

12.4 Intervju B – ravnatelj/ica
1.

Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?

Korektno. (B1.1)
2.

Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?

Neodzivnost CSD. Kljub temu, da sem rekel korektno. Neodzivnost. (B2.1) Zakonodaja je jasna. (B2.2)
Pričakujem povratno informacijo. (B2.3) Pričakujem v uglednem času tudi potem, kaj jaz vem, če gremo o timih,
ki bi se morali sponavlati, ne pa da tri četrt leta potem pride vabilo na prvi sestanek in tak naprej. (B2.4) Tak da
tisto korektno vzamte pogojno. (B2.5)
3.

Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?

V skladu z letnim načrtom, ampak sigurno je to vsako drugo leto al pa… ogromno, ogromno mamo tega, ker je
tudi primerov takih in drugačnih precej. (B3.1)
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Vsi delavci šole. Vsi delavci šole, večinoma pa strokovni delavci. (B3.2) Nikoli nismo imeli problemov tudi z, bi
reko, kakim koli nasiljem ostalih delavcev, pa nenazadnje je naloga strokovnega delavca da, če zazna sum
nasilja, da ustrezno reagira. (B3.3) Saj dobro, lahko bi rekli, da je vseh, ampak verjamem da je hišnik
usposobljen za to. Sigurno bi prišo povedat. (B3.4)
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-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Menim, da so zaposleni usposobljeni. (B3.5) Trdim, da ni problem s poznavanjem oziroma s prijavljanjem
primerov, problemi so kje drugje. (B3.6)
4.

Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?

Menimo, da naredimo vse, kar je potrebno, zaznamo, (B4.1) mamo ničelno toleranco tako, kot je tudi
zakonodaja, (B4.2) počasi pa obupujemo, kljub temu, da ne smemo, ker nismo zadovoljni z delom nekaterih
strokovnih delavcev centra za socialno delo oziroma tudi z… kljub temu, da vem, da je to kompleksna stvar, z
dinamiko reševanja. (B4.3)
5.

Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?

Glejte, stvar je jasna, ko gre za neko stvar, za katero strokovna služba oceni, da je potrebno narediti prijavo,
naredimo prijavo istočasno na center in na policijo. (B5.1) Tudi v primerih, nekaterih, se svetovalna služba
konzultira oziroma povezuje s centrom za socialno delo, tam mogoče kjer je, tako, bi reko zanemarjanje
oziroma stvari, ki so dalj časa trajajoče, pa niso tiste akutne, fizično nasilje al pa kako drugo nasilje, ampak je
posledica socialnih razmer. Tak da… poglejte… tu nekje, tak kot sem reko. (B5.2)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Nimamo vzvodov. Ne vidim prednosti, ne vem prednosti. Sami rešujemo… sigurno povabimo na razgovor, če je
neko, prvič, zanemarjanje, da otrok ni čist recimo, da je sum, da na neko tako… mogoče… nekoliko drugačno
gledanje staršev, poskušamo staršem razširiti obzorja, pa stvari potem obrazložiti. (B5.3) Dočim pravim,
nimamo pa tolerance tam, kjer gre za fizično nasilje ali kako drugo obliko nasilja. (B5.4)
… center bi moral neke stvari vseeno dosti bolj odločno. Jaz se zavedam, da ni enostavno iti v odvzem pa enih
stvari. (B5.5) Ampak braniti pravice tistih trpinčenih otrok pa je treba na nek način bolj odločno nastopit do
staršev. (B5.6)
6.

V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma
zanemarjanja oziroma nasilja nad otrokom?

Tu smo že pred leti razčistli. Smo meli, smo meli delavnice. (B6.1) Nenazadnje je nekaj delavcev z okolja, ampak
tu ni. (B6.2) Je pa res, da je potem v nekem primeru tudi že bilo pred leti, ko ravno ta neodzivnost, pa povratna
informacija, bumerang, pride do tega, da učitelj dobi potem, bi rekel po prstih. To se je dogajalo, ampak… ni, to
ne sme vplivati. (B6.3) To (informacijo) sem jaz razčistil, pa smo se zavedali, ker ostane potem naša
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odgovornost in tu… (B6.4) Je pa res blo nekaj primerov takih, da je potem, ker so verjeli na centru, ker je
najlepše potem stvari umiriti pa fino tak malo pod preprogo dati in potem pride naslednjič starš in pove, kaj ste
napenjali, če pa vidite, da nič ni. (B6.5) Saj ni samo neka stroga sankcija, ampak tudi so z razgovori… (B6.6) Pa še
ena stvar, če boma prišla do tega – meli smo pa vsaj deset primerov v teh letih. Moram povedati, da nismo na
isti strani. To se pravi, da so starši dobili drugačno informacijo o šoli, pa celo potuho neko, pa češ, kaj bodo oni,
pa sem pa tja, pa saj ne vejo, pa to. (B6.7) Mi smo na to dvakrat, trikrat opozorili, ampak potem smo obupali.
Isto, isti primer smo meli tudi z zdravstveno službo, doktor … (priimek pediatra). Sem ga povabil na razgovor, pa
smo uredili. (B6.8) Ker enotnost delovanja pa je res zelo pomembna. Če mi zaznamo… mi smo tisti na terenu
prvi. Vi (center) ne vete, ker ne hodite ven, če ni potrebe, pa neko idilično hišico z lepo fasado, zaznamo, potem
mora to biti neka podaljšana roka, nadgradnja tega ravno center. To je moje mnenje. (B6.9)
7.

Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma
zanemarjanja v družini?

Ja, ja, ja. (B7.1) Ogromno debatiramo, tudi mamo redno na konferencah, pa okolje je tako, da smo prisiljeni.
(B7.2) Jaz bi tak rekel, (ime kraja), ostanki viničarij, ogromno je alkoholizma še prisotnega, nekaj družin je v
nekem začaranem krogu. Ljudje so pridni, pa marsikdo dela dve službi, nenazadnje mamo, če bi statistično vam
zaj pripravo, od …, kaj sem ravnatelj, ogromno primerov samomorov staršev, ločitev, enega leta smo meli, pred
štirimi leti valeto, pa je blo 25 otrok, 14 razvezanih staršev, tak da je ogromno tu travm, pritiskov, res. (B7.3) To
se pogovarjamo in tudi se zavedamo odgovornosti. (B7.4)
8.

Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?

Glejte, on (center) se mora boriti za to v družbi, da si pridobi podlago, tudi zakonodajno. (B8.1) Drugače bi jaz
reko, če se vrnem na prvo vprašanje, mislim, da je blo prvo vprašanje povezano z zakonodajo pa s tem. Jaz sem
že davno predlagal, ampak normalno, saj tega nihče ne vpraša… celi sistem je napačen. (B8.2) Zaj če vam
primer povem, center bi lahko mel v mnogo primerih, kak se reče, škarje pa platno. … … Neke vrste
zanemarjanja otroka sigurno je, če starši ne opravljajo svojih dolžnosti do otroka, pa posledično delo v šoli trpi
in tak naprej. Ma pa po drugi strani center, je zaj tista institucija, ki odobrava… preko centra gre izplačilo
otroških dokladov in tak naprej. Se pravi, če mi sodelujemo, mi zaznamo, da starši ne poznajo… nenazadnje je
zdaj ogromno tudi takih mladih staršev, da mogoče ne vejo, ne poznajo vloge starševstva, bi reko. Bi blo ko ena
napotnica povezano. Če strokovna služba oceni, da je za vas gospa priporočljivo, ker svoje naloge ne opravljate
tak, kot bi lahko, al pa mi menimo pač, ki smo … za to, vas lepo vljudno, vse na fini način, neko 30-urno
izobraževanje šole starševstva al pa nekih stvari. Pa ne rabimo dajati rumenega kartona… pa je vmes nekaj o
nasilju, nekaj o alkoholizmu, nekaj o vzgledu… tak naprej… Ker če pa se tega ne bote udeležili, pa bomo meli
možnost tisto boniteto vam vzeti, ker bonitete pa vi (center) dajete. To je zaj to. Ni nobene… delajo, kaj hočejo.
Vi jim date dnar za otroke, oni… mi mamo dolžnike. Pred leti je blo možno, zdaj spet ni možno… oni tega ne
dajo, ampak dajo za avto pa za fasado. Zanemarjajo. Otroci… imamo polovico otrok, nimajo kosila. Gre ob pol
štirih, pride domov. Ob šestih, pol sedmih je v službi… na eni malci – kruh namazani, recimo, ne, kaj je pa to
drugo? Posledično je drastično preveč… in tu, v teh dveh stvareh jaz mislim, da bi dosti na državnem nivoju
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moralo biti sodelovanje, da bi melo malo večjo vlogo bi rekel center v teh primerih. (B8.3) … … To so stvari in tu
bi bla možnost po moje. To je po moje. Ni to zaj neka prisila. To bi moralo biti sistemsko urejeno, ker če ma
boniteto, možnost pridobivanja, je tudi naloga neka. In če nekdo na strokovnem področju, pa da se potrdi skoz
neke stvari, da je potreben česa takega, zakaj pa ne bi mu pogojili. To tak je. Lahko delajo s tem kar hočejo.
(B8.4) … … Pa dobro, to so pač neke pravice, ampak v tem trikotniku al pa v krogu, kaj se tiče prejemkov, bi reko
nekih bonitet, ki jih država preko centra ureja, je isto kot pri nas, ko je šlo leta nazaj v neko slepo stran… niso
samo pravice otroka, ampak so tudi obveznosti. Niso samo pravice staršev, al pa občanov, ampak so tudi
obveznosti. Ena obveznost je potem skrbeti za svojega otroka. Če pa nekdo oceni pa, saj ni z lahkoto pa, bi reko
vsak se malo, ko ste prej vprašali, v strahu tudi zaveda kaj pa bo, pa če je iz okolja pa to, sosedje, pa ono pa
tretje, prijavo narditi. (B8.5) Ni tak enostavno, moraš biti odgovoren, no boš se zaj samo, na osnovi kaj jaz vem,
maščevanja al pa česa pa odločo za to. Pač tak… tu so stvari take, ki bi se dale boljše urediti… moje mnenje.
(B8.6)
9.

V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?

Prvo kaj je, bi trebalo več sodelovati. (B9.1) Več bi reko nekih takih… mogoče na nivoju leta, enkrat, vsaj enkrat
letno skupni sestanek, mogoče vodstev, pa svetovalnih služb, pa delavk na terenu vaših, pa vodstva… pa
mogoče ravno take stvari v malo …. obliki vprašati, pa se pogovoriti, pa da nam nenazadnje tudi vi predstavite
vaše poglede, pa vaše omejitve zakonodaje in tak naprej. Da mi povemo stvari, potem pa tudi… (B9.2)
Predvsem pa kaj jaz vem, bi reko doslednost, dinamika. Ker če v nekem aktu, zakonu o preprečevanju nasilja,
kakor piše, da je treba v toliko mescih sklicati ta multidisciplinarni tim… je to treba narediti, to je vaša
odgovornost. To drugače ne gre. Če pa vi pri tem že… ker, to bi trebalo prej, trikrat prej, kot pa pozneje, ker zaj
so problemi. (B9.3) Mi smo najavli, zaj so problemi v tej družini. Daj bože, mogoče se bodo čez čas uredili,
ampak zaj bi trebalo urgentno stvari reševati. Ne pa pustiti. Ja, mi (šola) smo prijavo nardili, mi zaj čakamo, vi
(center) ste prijavo dobli, aha, zaj pa mamo šest mesecem časa za sklic multidisciplinarnega tima, pa to, pa se…
mislim, da je šest, al kolko je… ampak stvari so predolge. (B9.4) Nenazadnje, svetovalna služba, ko ogromno
kliče, pa so neke stike tudi že dobre navezali z našimi delavkami, je povratna informacija zlo dobra. (B9.5) Ker
dostikrat pa pride ravno do tega, da povratno informacijo dobimo od staršev, ki negativne be… jaz vem, da
včasih sprevržejo, besede malo drugače obrnejo. (B9.6) … … Dalo bi se več narditi. Šteka. (B9.7) Če mi
opazimo… 99% primerov je takih, da ko prijavimo, pa je učiteljca, da je… strici so prijavljali recimo, da pretepajo
(starši), ampak je reko saj, saj vete, kaj bo naredo. Soseda je prijavla… otroci pridejo plavi, ker niso hteli zjutraj
ob sedmih jesti konzerv ribjih. Jaz še jih zaj ne jem, pa jih nikoli nisem, ker mi smrdijo… jih je nažgal, tak da so
bli, ne… Ampak, oni vsi zanikajo. In tudi majo tiste lizike, korenček pa palca je stara metoda, kaj bo otrok drugo,
ko da bo zanikal. Mi pa smo zato, da prepoznamo, do kere meje… al je res to čista laž, izmišljotina nekoga, al pa
otroka. (B9.8) Ampak potem, ko pa center dela, ko center to začne dopovedovati da več naj ne laže, ker s tem
nam vsem čas jemlje na sestanku… eh, ne, to je pa potem predaleč. Al pa je mogoče, da je dosti stvari, ki se
rešijo, pa je tisto, se ti zdi samoumevno. Mogoče jaz to zaj napačno… je nekaj, nekaj slabih izkušenj je. (B9.9)
Kaj bi reko? Ne vem. Je pa dosti tega, preveč je. Nasilja je preveč v družini… to, to se nihče ne zaveda in…
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Pravim, jaz sem vam reko, da mamo ničelno toleranco in sem jaz zahtevo to. (B9.10) Smo tudi individualne
razgovore opravili, pa sem delavko pripravo do tega skozi projekcijo možnih dogodkov vnaprej, če mi ne bomo
reagirali, pa kaj je manjša škoda, da je potem kaki pritisk iz okolja na to delavko, al pa če se otroku to
konstantno dogaja. Pa ker po navadi to nasilje raste, če ga nekdo ne zajezi, če nekdo ne da rdečega al pa
rumenega kartona, pa malo… saj to je končni cilj, drugače pa vem… ampak res. (B9.11) Pa res pretehtamo, ne bi
radi brez veze nekaj. Ampak neke stvari so pa take. (B9.12) Saj sem… pa smo vedli, ko smo meli tu prepoved
približevanja… ene družine… eden pije, te sta pila ogromno oba, oče pa mati, sem tja. Do tačas, da je prepoved
prišla, pa to, sta se ona pobotala. Kljub, ne, normalno, kaj pa bota. Hišo gradita, sta si spovedala, tak reagirata,
morata iti naprej, ampak… ker sta prišla v šolo, ker delata… saj stiska totalna. Delata totalno dosti, nikogar ni,
punca pa vodi prireditev, šesti, sedmi razred, fantastična je. Ona je lahko, al bo zdravnica al bo kajkoli, če bo
mela podporo okolja. Vse je lahko. In, da sta onadva ocenla, da je ura na dan dovolj, da otrok dela za šolo… ker
ma tudi druge obveznosti. Recimo, ker mora ona za mlajšega brata, ker mora doma kuhati, ker mora počistiti,
eno drugo tretjo. To, to so stvari, ki… pol lahko… to nič ne moreš z dekretom, pa na center… to se lahko skozi
razgovor. (B9.13)

12.5 Intervju C – svetovalna delavka
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Jaz ne bi mogoče tak negativno kot ravnatelj, ne… jaz mislim, da se trudijo… da se trudite. (C1.1) …
Tak da s centrom za socialno delo pa je tako... jaz sem osebno pač taki človek, ki zaupa rad… prehitro včasih
no… tak da jaz navadno pokličem, ko sem v kaki dilemi, ne, tudi strokovne delavke na centru vedno rečejo
pisno… napišite… Pošljite, morate poslat. (C1.2) Kak pa potem obravnava teče, pa je zaj druga stvar. Pogrešam
mogoče malo več feedbacka. (C1.3) Recimo mogoče, ko mamo kake multidisciplinarne time, da ne dobimo
zapisnikov recimo. (C1.4) To, da smo vključeni v multidisciplinarne time, to se mi zdi super in zelo pomembno.
(C1.5) Mogoče bi morala biti še večkrat… lahko bi bla kaka povratna informacija še mogoče s centra. (C1.6) Ne
vem. Je, se odvija, je boljše, kot je blo pred leti recimo, ko še tega pravilnika ni blo. (C1.7) Se mi pa zdi no tak, da
šole ne vem, al majo subjektivni občutek… ne samo pri centrih za socialno delo, tudi recimo glede ministrstva,
al pa zavoda, al pa glede kakih inšpekcij. (C1.8) Da šola dostikrat ostane sama. In si moraš sam iskat informacije,
kaj… mislim… ne vem. (C1.9)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Ne, saj, zakonodaja je čisto jasna. (C2.1) Nalagajo nam, da, sum nasilja pač prijavimo. To je čisto jasno. Ne,
torej, če ti pove… če, če vidiš. (C2.2) Problem so mogoče, problem je recimo to zanemarjanje. Tu, tu je vedno
taka… ne veš, kdaj, kdaj je tisto, ko že res gre za zanemarjanje, al, al gre zato, da se starši trudijo, pa enostavno
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ne znajo, pa rabijo pomoč, čeprav tudi v tem primeru je fajn, da se javi na center, da jim center pomaga. Ja, ne
dojemajo pa tega kot pomoč. (C2.3)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
Da bi šola sama organizirala, zaj že dolgo… takrat, ko je izšel ta pravilnik, zaj ne vem, katerega leta je to blo…
2012… že dolgo nazaj. (C3.1) Takrat smo bli, takrat je bil tim iz šole poslan na to usposabljanje in potem smo
meli usposabljanje strokovnih delavcev, … (C3.2) … tudi starše smo seznanjali s tem. (C3.3) Drugače v šolski
publikaciji se… je na zadnji strani naveden pač ta člen iz pravilnika kdaj je nasilje nasilje. Protokole mamo v vseh
prostorih… protokole ravnanja. V skupnih prostorih, v zbornici recimo. (C3.4) Saj v glavnem pa smo tak mali, da
se tak… tak vejo, da morajo priti do mene al pa do ravnatla, pa to gre naprej. (C3.5)
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

To pa ste me zaj dobli. Mogoče takrat prvič da so bli vsi (tudi kuharice, čistilke), zdaj pa verjetno ne. (C3.6) Če bi
hišnik videl, sigurno bi prišel. Če bi pa slišal, da se pogovarjajo recimo, to pa že nisem tak čist sigurna. Jaz
mislim, da bi (prišel). Jaz mislim, da bi vsak no. (C3.7)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Nepoznavanje… torej kadar so znaki nasilja jasni, jasno vidni recimo, al pa otrok sam izrazi, ni težav. (C3.8)
Problem je recimo, ko se začne otrok drugače obnašat, ko so neki taki, ne neposredni ampak posredni znaki. Saj
takrat tudi začnemo raziskovat. Recimo uspeh pade, neke spremembe na vedenju so, pa takrat pridejo do
mene, pa… pač skušamo, ne vem starše poklicat. V glavnem… (C3.9)
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Trudimo se, da ja. (C4.1) Sigurno pa se zgodi, da ne vemo vsega, kar se dogaja doma. Poskušamo pač starše
izobraževat, recimo tu mamo problem alkohola… prisotnosti alkohola. Tudi tega, da so tu starši zelo tolerantni
do tega, da otrok konzumira alkohol. (C4.2) Ker smo pač v takem okolišu. In s tem smo se recimo lani pa
predlani zlo ubadali. In smo meli prav eno predavanje za starše, ki smo ga naslovili, tak da nismo dali notri
alkoholizma, al pa drog, ampak tvegani dejavniki vzgoje. In je potem predavateljica govorila o nevarnostih,
pasteh alkoholizma in tega. Ker smo vedli, da čim bi dali nekaj takega v naslov, ne bi blo odziva. To recimo, da
se po valeti otroci napijejo. Al pa recimo, da so kake vaške veselice, pa da potem naše učence devetega,
osmega razreda… da greš mimo, pa vidiš… pa so starši zraven prisotni. S tem smo se kar ubadali no. (C4.3)
Ja, naš ravnatelj je zlo… on takoj… recimo, jaz ko ga obvestim o kakem primeru, on res vztraja. To je treba dat
naprej, brez debate. (C4.4) Sicer se mi zdi, da sem jaz tu prvi strelovod, ker sem jaz… full tak je pri nas… čeprav
je protokol obravnave nasilja oziroma ravnanja v primeru zaznave nasilja tak, da vsak strokovni delavec lahko
poda prijavo oziroma zapiše zapisnik… je v večini primerov do zdaj blo tak, da so prišli meni povedat, pa smo
skupaj napisali, pa sem jaz bla tista, ki se je podpisala. Tak da sem jaz recimo hodla na sodišče. Zdaj sem že
parkrat… sem tu mejo postavila, pa sem rekla, ne, ti si, ti bodi podpisan. Tak malo bolj asertivno poskušam
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delovat. (C4.5) Ja, ravnatelj nas zlo podpira, no, ampak… saj pravim, strelovod sem pa jaz, jaz potem sem v
kontaktu s starši, pa sem v precepu, ne. (C4.6) Kaj bi zaj nardili? A naj staršem povemo, da smo dali? Kaj je zaj v
interesu otroka? Al povemo staršu, da smo dali prijavo, al ne? To mi je tak včasih zlo težko. Najrajši ne bi,
ampak hkrati pa je fer, da mu poveš. (C4.7) Pa včasih ti otrok reče, bojim se, kaj bo doma. Dobro, to se nam je
dogajalo… (C4.8)
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Ja, sami, z razgovori, z rednejšimi razgovori, z razgovori tipa ''vsak dan se mora umit''. Recimo je bil primer, ko
je otrok prav prihajal z vonjem po znoju vsak dan, nepreoblečen. Saj pravim, pol to za kratek čas zaleže, je
vredu, pol pa spet ni, pol pa spet moreš, tak… (C5.1)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Hmmm. Ja verjetno ko se to, res… ko se situacija poslabšuje. (C5.2)
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Zaj recimo meli smo pred enim mescem en tak primer, ko je ena učenka doživela en taki izbruh, da doma več
ne zdrži, da njenega bratca maltretirajo, da ga mama tepe… da pač ne prenese več tega, da se izživlja… pa da je
ona manj vredna. V glavnem nekak v tem smislu. Pol smo začeli… razredničarka se je pogovorila z deklico.
Potem smo se z bratcem se je druga učiteljica pogovorila... potem smo pa mamo poklicali in smo ugotovili, da…
torej ble so že prejšnja leta situacije, ko je deklica povedala kaj, kar ni blo res, da se je v šoli zgodilo al doma. V
glavnem, en tak način njen delovanja. Pa smo razmišljali, ja, da bi dali to na center, ampak pol, po pogovoru z
mamo, smo se odločli da ne, da pač tu ne gre za… da zaenkrat še ne bi dali naprej. (C5.3) Ne zato (ker bi šlo za
nezaupanje v delo centra), ne zato, samo da ne bi nekega lažnega preplaha. Tak smo pač, ko smo malo raziskali
situacijo, smo ugotovili, da ni, da ni to to, da bi blo kako nasilje prisotno. (C5.4) Ja, včasih damo, če je huda
situacija, damo takoj na center, brez da bi kaj… da bi sami postopali. (C5.5)
6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
To je zelo pomemben dejavnik, ja. (C6.1) Tudi sodišče. Čeprav, to rečejo, to rečejo (učitelji) potem, ko je že
mimo. (C6.2) Ampak potem, ko pa zaznajo recimo, pa pridejo povedat. Ni tak, da ne bi, da ne bi, da bi se to
zarad tega zaustavljalo. Kljub temu, da so to že povedali, da so izrazli ta strah, pa ne vem… povejo, ja, če
zaznajo. Zaj vprašanje pa je, kolko mi zaznamo. (C6.3)
Dostikrat smo v precepu, ko gre za kake take mejne oblike, recimo pri zanemarjanju, ko otroci, recimo ne,
nimajo rezervnih oblačil za vrtec daljše obdobje. Da recimo slišimo od nekih sosedov, da opažajo, da so otroci
sami doma. Tu smo vedno v dilemi. Saj vemo, ne, pač ko tehtaš, vedno prevaga korist otroka. Ker nikoli ne veš,
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kaj je zadaj. Pa je boljše, da se izkaže, da nič ni za tem, pa smo mi vseeno to zadevo dali naprej, kot pa obratno.
(C6.4) Samo pač strokovne delavke, pa tudi jaz, pa nam je zlo težko včasih, ko pride kak starš, ko smo prijavo
dalo, pa reče vi ste mi pa življenje uničli. To so pa potem take osebne stiske, ki jih doživljamo. Pa jih je zlo težko
potem… pa mi marsikdaj katera reče jaz nikoli več ne bom nekaj naprej… ker se je izkazalo, da nič ni blo, ti pa si
povzročal stres recimo družini, al pa neko stisko. (C6.5)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Senzibilni že so (C7.1), mogoče so, mogoče smo premalo… mislim… strokovno podkovani. Ravno za te, take
posredne znake nasilja, ampak, saj pravim. (C7.2) Če so kake spremembe v vedenju… oddelki so hvala bogu tak
mali, tak malo nas je, da se to zazna. Da opazimo. (C7.3)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Jaz mislim, da bi center moral se kadrovsko podkrepit, da bi blo več dela na terenu in to dnevnega, ne enkrat na
mesec… dnevno, z družino… (C8.1) Ker tu, tu je tako območje, kjer enostavno je veliko družin takih, kjer so
starši nepoučeni, neizobraženi, ne zmorejo, ne znajo in majo tudi navadno veliko otrok in te vzorce prenašajo in
mamo zaj že otroke teh otrok. (C8.2) In potem, ko bi recimo blo dovolj tega kadra, bi lahko tak kader tudi
tesneje sodeloval s šolo. Osebno mogoče… strokovni delavec centra, ki bi delal samo z eno šolo. Mislim z otroci
z nekega področja, šolskega okoliša… bi se lahko na njega obrno… ta strokovni delavec bi osebno poznal, mislim
osebno… tak kot jaz poznam otroke, kdo je s katerega, s katere družine približno veš, ker smo mali… potem bi
blo dosti lažje. (C8.3) Če bi bla socialna delavka recimo na šoli. Al pa recimo neka mobilna socialna delavka, ki bi
krožla, recimo obvezana na neki šoli, nekaj ur, ki bi bla strokovno podkovana… bi blo to super. (C8.4)
Tak kot ste rekli, sodelujemo na klic… mislim… to je super (neformalni klic)… večkrat pokličem. (C8.5) Tudi, ko
sem v kaki dilemi – nič razmišljat, samo prijavit. To na primer. Saj mi da nasvete, saj že, samo… ne vem…bi rajši
izmenjavo mnenj, tak bolj neformalno, čuj, zaj pa glej… jaz ne vem, ne vem… Pa saj je to tudi, ampak vseeno je
zadaj tisto… seveda… pač neki postopek mora bit. (C8.7)
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Na Ptuju mi je blo zelo všeč, ker smo tudi mi svetovalni delavci lahko tam neke informacije izmenjali, smo se
srečali. Tudi o kakih drugih strokovnih stvareh podebatirali, ne samo zaj glede tega družinskega zakonika
oziroma kaj je že bla tema… mislim, da je blo to… to bi blo super (srečanje centra in šol). (C9.1)
Jaz mislim, da se starši bojijo centra. Starši so popolnoma paralizirani, prestrašeni, ko jim povemo da recimo, da
bodo obravnavani na centru. Al pa da jih bo nekdo poklical, ker smo pač mi podali prijavo. (C9.2) Mi zlo
dostikrat, mislim, ker mamo opravka s takimi družinami, ko so v težkih materialnih pogojih… smo že tudi meli
sestanke, kjer smo govorili, kak mora otroka mama tuširat, da mora ga vsak dan stuširat. Ker je mama rekla, ja,
saj pa se vsak teden stuširamo, pa je pač smatrala, da je to vredu. Res, čisto take neke praktične stvari so
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razredničarke tudi govorile mamam. Pa jim je mogoče lažje, ker so nas bolj navajeni, zaj če pa nas upoštevajo…
zaj v tem konkretnem je blo tak, da je štirinajst dni blo vredu, pol pa se je spet to… (C9.3) Zaj pa, kak bi pa na
center javli, bi pa blo… bi pa bla kar taka reakcija huda no, proti nam. Zaj če gledam to konkretno na osebo…
proti centru… neka taka obrambni mehanizem, napad. Saj to mate vi več stika. (C9.4) Jaz ne vem, zaj če bi
mogoče… nam so starši bližje zato, ker smo v rednem kontaktu z njimi. Pa se mogoče bolj varne tu počutijo.
(C9.5) Center pa mogoče dojemajo kot nekoga, ki jih bo kregal, ki jim bo dirigiral, kaj morajo nardit. (C9.6) … …

12.6 Intervju D – ravnatelj/ica
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Mi sodelujemo predvsem na tistih področjih, kjer se že kažejo neke težave. (D1.1) To pomeni, učenci, ki majo že
neke ali odločbe ali neke obravnave. Tam potem sodelujemo, ker tak nastanejo potem timi in v teh timih
potem se dogovarjamo. (D1.2) Zagotovo vidim še veliko priložnosti za sodelovanje. (D1.3)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Ne, tu je stvar jasna. (D2.1) Je pa res, da mi smo tak malo okolje in potem vedno majo eni mogoče zadržke: ''Ja,
kaj pa…'', ampak ne. (D2.2) Mi smo po profesionalni poti zavezani, da stvari javimo tako policiji kot zavodu za
socialno delo. In pri nas zdaj se striktno tega držimo. (D2.3) Tudi smo meli prejšnji teden, ne, v torek smo ravno
meli izobraževanje, na temo preprečevanja nasilja, odkrivanja nasilja, pa po tem postopku – kak v bistvu
postopati v primeru nasilja in kar sem jaz ravnatelj, smo zdaj že kar, mislim, da enih trikrat javili neko obliko
nasilja vam, pa tudi policiji. (D2.4) Blo je v določenih primerih tudi zamera, potem, staršev, češ, kak si mi
dovolimo, da to javimo. (D2.5) Ne, to je naša profesionalna zaveza in to smo dolžni narediti in to tudi moramo
narediti. (D2.6)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Zaj mi smo to izvedli tak, da smo poslali učiteljico na izobraževanje, pa so potem prenesle to znanje. Ker ne
moreš vseh poslat na izobraževanje. Smo pa toliko v bistvu kompetentni, pa toliko v procesu študija dobiš nekih
znanj, ki so potem lahko ta znanja, ki jih pridobiš na enem takem izobraževanju, preneseš v kolektiv v obliki
pedagoških konferenc in ta prenos znanja je pomemben. Ne samo, da pošlješ delavca na izobraževanje, ampak
da potem tudi… ehm… ta delavec prenese to neko znanje, ki ga je pridobil, na vse ostale. (D3.1)
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-

Na vse ostale pomeni tudi mogoče, ne vem… kuharica, hišnik, čistilka… majo tudi oni v tej smeri
mogoče kaki poduk glede tega, da je… če bi slučajno na hodniku kje, slišali, zaznali kaj, da bi se
zavedali, da morajo pač priti do vas ali do svetovalne službe?

To ne, tega nimamo. Mi je pa to, ste mi zdaj dali eno dobro razmišljanje v bistvu o tem, da bi tudi pri njih, ja…
(D3.2) Sicer povejo, ne. Če opazijo zaj kake vrste neprimernega vedenja, povejo ja, ne vem, to pa to smo
zaznali, ne. (D3.3) Je pa res, da čistilke so v popoldanskem času ko ni otrok. Kuharji so na območju kuhinje.
Mogoče, če bi v jedilnici zaznali, ampak dostikrat majo v tem času, ko kuhajo, majo rolete spuščene, tak da v
bistvu samo v času, ko delijo hrano so v stiku z učenci. Takrat pa so tak učitelji tudi zraven. Kvečjemu mogoče
hišnik, če bi kaj zaznal. Ampak majo bistveno manj nekih priložnosti, da bi zaznali kaj takega. (D3.4)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Ja, to bi znalo biti kar izrazito v kolikor se šola ne poglobi izobraževanju svojega kadra. Tudi vodstvo že,
svetovalna služba, da nekako temu ne nameni neke pozornosti v dovolj veliki meri. Potem lahko seveda
posledično pride do tega. Pri nas ne. (nepoznavanje zakonodaje ni razlog nesporočanja) (D3.5)
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Hah… to je kar kompleksno vprašanje. Vedno je razlika med tem, da se trudiš narediti to, po drugi strani pa se
vedno znova nam dogaja, da otroci zelo dobro skrijejo neke svoje relacije komunikacije in vedno znova so korak
malo pred nami. (D4.1) Poskušamo jih dohiteti, poskušamo jih … ehm… jim slediti, odkriti… ehm… trudimo se,
ne. Trudimo se da smo vedno, da vedno poskušamo čim prej zaznati neke znake neprimerne, neprimernih
vedenjskih vzorcev. (D4.2)
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Ehm… ja zaj to je… mi v bistvu mamo različne, različne elemente… ehm… nasilja, pa potem ehm… v bistvu
zanemarjanje, tisto pa je že kritično, ne. (D5.1) Beseda ''zanemarjanje'', to pa že kliče, da je tu vključen center.
Tak da tu v primeru, da opazimo neko zanemarjanje otroka, vključimo center. (D5.2) Ehm… tu… drugače pa v
nasilju pa mamo razne oblike tistih… ehm… sprotnih nekih verbalnih nasilij, potem, na fizično nasilje smo zelo,
zelo… ehm… občutljivi. Tudi verbalno, ker pripelje do nekih stisk otrok. V teh primerih probamo vedno reševati
z našo svetovalno službo… (D5.3) … če se to ne neha, če to se nadaljuje, potem… ehm… se pa obrnemo tudi na
center. (D5.4)
-

Ste kdaj dobili občutek, da ljudje bolj zaupajo vam (OŠ) kot centru, glede na to, da ima center v
okolici, med ljudmi mogoče negativni predznak?

Mi tak probamo vedno v tej relaciji, najprvo mi starše opozoriti, ne. Da naj otroka uredijo oziroma da pač
opažamo, da… ehm… njihov otrok ni urejen tak kot bi mogo biti in zaradi tega potem pride od izločanja tega
otroka iz skupine… ehm…. Pa da pač so dolžni zagotoviti, da je otrok urejen tak kot treba, da pride v šolo. (D5.5)
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In če nismo pri tem uspešni, potem stopimo v stik s cetrom. Dostikrat oziroma se nam je pa kar zgodilo, da tudi
center pri takih starših pa ni bil tak uspešen. Da ti starši ne poslušajo ne nas, ne centra, ne. (D5.6)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Ja mi v bistvu na začetku… ehm… probamo sami urediti to s starši, če gre za neke blažje oblike zanemarjanja.
(D5.7) Potem pa, ko vidimo, da nismo uspešni, pa kontaktiramo center za socialno delo. (D5.8) … …
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

… … Moramo gledati vedno v to, da samo s skupnimi močmi potem lahko mogoče dosežemo tisto, kar želimo,
da zaščitimo otroka in njegove pravice. (D5.9)
6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
To pa je ravno to, ne. Ko v bistvu moraš ločiti med tvojo profesionalnostjo in zasebnostjo in če si profesionalec,
potem pač moraš to narediti, kar moraš. (D6.1) Tudi meni se je takoj na začetku že zgodilo, da v bistvu smo
javili neke stvari na policijo in so ble potem zamere oziroma se tisti starši več niso potem pogovarjali. Pa se
poznamo iz mladosti še. Ampak to pač tak je. Jaz sem bil primoran to narediti in sem točno to naredil. In tudi od
učiteljev se to pričakuje, ne. (D6.2)
--- pridruži se strokovna delavka ---

Ali ste morebiti vseeno opazili pri katerem od strokovnih delavcev ta zadržek, da ne bi sporočil
zaznanega?

Ja, se pojavlja, se pojavlja, ampak potem je pa … (D6.3) … vedno znova mi kot vodstvo jih moramo opozoriti, da,
da pač moramo biti po tej poti profesionalci, da stvari morajo, da te informacije morajo priti tudi do vas (centra
za socialno delo) ko je potrebno in da pač tu zaj ne moremo nekaj pod preprogo… ehm… pometat… ehm… kajti,
delamo v dobro otroka, ne. (D6.4)
-

Bi lahko potem ocenili, je bolj okolica tisti razlog, zakaj ima nekdo zadržke, ali potem to, da ne
želi kdo na sodišče?

Ja, to je v bistvu, to je del naše službe, ne. Mi smo poklicani, da zagotovimo oziroma da naredimo vse, kar je
možno za otroka in če je to potem tudi sodišče, pač moramo to tudi sprejeti, ne. (D6.5) Ne zavedajo se mogoče
nekateri, dokler jih ne spomniš, da so tudi oni kazensko odgovorni, ne. In če kakih takih stvari ne naredijo, da so
potem tudi oni kazensko odgovorni, da niso vse naredili po svoji profesionalni dolžnosti, moči, za tega otroka.
(D6.6)
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-

Ne bi pa mogli oceniti, kaj bi bolj bilo razlog, zakaj nekdo ne bi želel… al sodišče, al okolica?

Težko, tu mislim, da je oboje nekje v… nekje v istem ravnovesju. Da sta obe stvari taki neprijetni in… (D6.7)
Tisto sodišče sicer se zgodi takrat samo, ne, okolica je potem vse čas, ker si vpet v to, ampak oboje je verjetno.
(D6.8)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Ja, ljudje smo različni, ne. In tak kot smo različni v tej svoji različnosti smo tudi različno občutljivi. Ehm… mi sicer
poskušamo z nekimi izobraževanji… ehm… jih usmeriti v to. Predvsem tiste, ki so premalo senzibilni za kake
oblike nasilja, tega, da potem poskušajo skoz to svojo profesionalnost videti… ehm… slišati. Je pa res, da tu so
razlike. (D7.1)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Ehm… jaz mislim, da mi kot šola smo primarno zavezani k temu, da maksimalno delamo z otrokom. Ko ta otrok
ne funkcionira zaradi nekih razmer v družini, pa je potem tu center za socialno delo, s katerim se moramo
povezati, da potem pa on poskuša vstopiti v to družino in doseči, da se stvari tako daleč uredijo, da bo to
družinsko okolje primerno za oziroma spodbudno za otroka in da bo ta otrok potem posledično pri nas dobro
funkcioniral. (D8.1) Mislim, da je ta primarna vaša skrb to zagotoviti družini da dobro funkcionira in da potem je
neko spodbudno okolje za odraščanje otroka, ki ga mamo v šoli. (D8.2)
-

Kaj pa kake mogoče negativne plati?

(pomočnica ravnatelja) Mogoče, da si več sodelovanja včasih želimo, pa mogoče tudi hitrejšega, hitrejše
odzivnosti včasih, ne. (D8.3) Je pa tako, center za socialno delo ma svoje naloge, mi mamo svoje, ne. Se nam pa
pač v takih primerih, kot si povedal (ravnatelj), poti križajo in takrat je treba strnit vrste in za dobro otroka pač
se zmenit in kake poteze potegnit, ne. (D8.4)
-

So kaka pričakovanja do centra, drugačna, kot mogoče… bi želele vi kaj več od centra?

(pomočnica ravnatelja) Zaj z ozirom na to, da smo mi potem vpeti v delo z otrokom, je povratna informacija kar
dobrodošla, ne. (D8.5) Mi ne mormo posegat v družino, mi ne mormo spraševat, kaj se pa zaj pri vas doma
dogaja… al je kdo prišel k vam domov na obisk, al vam je kaj povedal… a je mama morala it na center za
socialno delo, ne. To so vprašanja, ki jih mi ne postavljamo, ne. In potem posledično recimo… ehm… tudi
mogoče nimamo informacij, kaj, kako deluje zaj center recimo v posameznih primerih, če nas ravno ne
povabite, ne. (D8.6)
(ravnatelj) Ja, ampak zaj tu moramo vedeti, da so verjetno tudi nekatere stvari… ehm… zaupne narave, ki jih vi
delate, ne. Mi lahko potem vidimo rezultate vašega dela samo skozi funkcioniranje otroka v šoli. Če mi vidimo,
da je ta otrok… ehm… da je pri ot…, da so pri otroku spremembe na boljše, potem vemo nekak iz tega, da ste vi
svoj, svojo nalogo opravili. Če imamo mi še vedno težavo z otrokom, potem nam pa tu neki škriple in tu bi
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potem trebalo se povezati znova, ne, pa da vidimo, kaj je zaj narobe, kaj ni šlo ok. Kaj mogoče mi še lahko
naredimo, pa kaj vi še lahko naredite. (D8.7)
(pomočnica ravnatelja) To bi blo super (neformalni pogovor po telefonu s strokovno delavko centra) do te mere,
do kod vi lahko dajete informacije… ehm… pa do kod mi lahko, ne. To bi blo super. (D8.8) To mogoče bi blo
zaželjeno, da je malo več sodelovanja. No vse to, kar sem prej rekla. Preko telefona zagotovo ne gre zaradi
varstva osebnih podatkov. (D8.9) Zdaj v izjemnih primerih tudi naši učitelji pridejo k vam, če so povabljeni
seveda, ne. (D8.10)
(ravnatelj) V bistvu zaj tak, ne, če imamo, zaznamo mi neke težave, da bi meli kontakte, pa da, tudi prek
telefona brez nekih osebnih podatkov. … …. Eee, tak kot eno svetovanje mogoče. To pa bi blo, ja, odlično.
(D8.11) … … Pa bi mogoče bil en na centru pri vas zadolžen za to komunikacijo z nami. To pomeni, da bi meli
kontakt, da bi lahko se poklicali in da bi lahko tak neformalno izmenjali mogoče neka mnenja oziroma neke…
ehm… neke izkušnje, neka znanja, ki jih imate, pa jih mi nimamo. (D8.12)
(pomočnica ravnatelja) Ali pa mogoče tudi, ko mate, ko mate vi v obravnavi otroke, ne. Takrat mi tudi ne vemo,
al se vključijo v… torej vedno ne vemo, al se je vključil vaš psiholog, al se je vključil ne vem kdo, kdo vse dela z
otrokom. (D8.13) Kaj on zaznava, al je napredek al ni napredek. Pa da mi ne delamo nekaj, recimo, ehm… mi bi
morali teč vzporedno, ne. Naše, ne, torej dele… psiholog ugotavlja to in to, z nekimi prijemi v šoli bi mogoče mi
lahko to še suportirali, bi šlo še hitreje in boljše, ali kakorkoli. (D8.14) Tukaj mogoče tudi ta povezava ma še…
Saj tu se ravno zatika, ne. Mi varujemo podatke, torej tudi mi ne moremo vam o otroku… sploh ne po telefonu
ali kakorkoli, ne. Vi ne morete nam… in so malo zvezane roke. (D8.15)
-

Bi vam bilo ok, ne vem, če bi imeli neko srečanje, recimo, center za socialno delo pa vse
osnovne šole; svetovalni delavci in ravnatelji recimo, pa da eden druge seznanimo z
zmožnostmi, s pristojnostmi? V smislu nekega posveta, kot je bil recimo na Ptuju, če se
spomnite, če ste bili?

(ravnatelj) Ne, to se ne spomnim, bi pa to blo vredu, ja. (pomočnica ravnatelja) To bi blo vredu. (D8.16)
-

Tolko, da izmenjamo informacije kdo lahko do kod gre, kakšne so zmožnosti in kaj potem lahko
pričakujemo drug od drugega…

(ravnatelj) To je ravno tisti del, ne, ko si prenašamo informacije, ko si dejansko pokažemo, kdo ma katero
nalogo, kaj je naloga vas, kaj je naloga nas in da tu vemo, ko na primer se nam zgodi neki, neki dogodek, da to
pa več ni naloga naša, ne, da to moramo javiti vam in da to potem vi rešujete dalje, ne. To informiranje, pa
potem tudi navezovanje stika, da smo povezani, je fejst pomembno, ja. (D8.17)
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9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
(ravnatelj) To kar smo zdaj… to kar smo se zdaj pogovarjali. (pomočnica ravnatelja) To kar ste zdaj povedali.
(D9.1)
-

Je kaj takšnega, kar bi recimo želeli izpostaviti, pa jaz nisem vprašala?

Ne vem zaj kak je… obstaja pri vas delavec, ki se samo s tem ukvarja, pa potem ve, da potem mamo mi, ne,
vemo, da samo enega kličemo lahko v… Mogoče še vedno tisto, kličeš… ehm… določeno osebo, ko poznaš tisto
osebo. Je dosti lažje, je dosti hitreje mogoče pa dosti prej se odločiš, da pokličeš. Kot pa da kličeš na tisti splošni
telefon. (D9.2) … … Ampak vseeno je nekak lažje, ko je to neko… ko veš, koga maš na drugi strani, da ga mogoče
tudi poznaš… ehm… je lažja komunikacija. (D9.3)
(pomočnica ravnatelja) Eno je prijava, drugo pa je potem kaj se s tem otrokom naprej dogaja, ne. In potem ko
vi peljete, ko potegnete neke poteze, bi blo tudi fino, da mi vemo, ne. To se pravi, če bote vi to prijavili policiji
in ko otrok potem drugi dan pride v šolo v razsulu, mi pa sploh nimamo pojma, kaj se je zgodilo, ne. (D9.4)
… … (pomočnica ravnatelja) Ampak je to vseeno preskromna… recimo, veš, ne, ampak… Lahko, da bi vam take
stvari sporočali, včasih pa se res vprašaš, a je… sem zaznal prav, je… ali je mogoče da naredim več škode?
(D9.5) Mislim, so to dileme, ne. Mi vemo to, ne, vemo tudi, če se otroku približaš, ali pa prideš od zadi, pa začne
glavo tiščat med ramena, ne, da… Ampak včasih je pa lahko tudi značajska poteza. Težko mi tudi rečemo, ne.
(D9. 6) … …

12.7 Intervju E – svetovalna delavka (ni dovolila snemanja, je pa podala
odgovore)
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Začetki so bili odlični. (E1.1) Takrat so socialne delavke hodile na šolo enkrat do dvakrat na mesec; debatirale
smo, se pogovarjale. Tudi podatki so bili odkriti kot je bilo videno. Danes je to nemogoče. Če ne moreš prodreti
v družino, ni pravih učinkov. (E1.2) Potem pa je prišel čas, ko ni bilo nobenega sodelovanja, ker je bilo prisotno
nezaupanje ene institucije do druge. Tisto obdobje je nastalo zato, ker ali socialne delavke niso imele dovolj
znanja, da bi besed ne prenašale direkt staršem. (E1.3) … … Sedaj, ko so timski sestanki, pa je spet boljše. (E1.4)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Z zakonodajo sem zadovoljna. (E2.1)
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3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji? Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?
Pred leti je bila tema nasilja modna muha in je bilo veliko pretiravanja. Vključeni so bili vsi, razen tehničnega
osebja. (E3.1) Bila je določena skupina, ki je hodila na Ptuj (srečanje CSD in OŠ). (E3.2) Pred tem je bilo veliko
izobraževanj, sedaj jih ni več toliko. (E3.3) Moram pa povedati, da ga delavci šole prepoznavajo. Vedno več ga
je. Mogoče je tako v šolah. (E3.4) Če učitelj npr. zazna nasilje, ga ne začne reševati, ampak, če se spomni, o tem
obvesti svetovalno delavko, starše otroka, dokler ne zagori. Potem pa nastane panika. (E3.5)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?
/

4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Nikoli ni dovolj. (E4.1)
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Skozi čas se to spreminja. Včasih smo imeli vpogled v družine, sedaj tega vpogleda ni oz. ga je premalo. (E5.1) V
šoli lahko rešujemo zgolj stvari, ki so v danem trenutku opazne. Sprva skušamo rešiti do koder zmoremo, potem
zadevo predamo na CSD. (E5.2) V šoli se s starši pogovorimo in starše seznanimo, v kolikor ne bodo upoštevali
usmeritev za izboljšanje, bo šola informacije posredovala na CSD. (E5.3)
Sodelovanje vzpostavimo, ko vidimo, da v šoli stvari več ne moremo rešiti. Ko smo izčrpali vse svoje resurse.
(E5.4) V splošnem ne vem, če vzpostavimo. Učitelji niso dovolj pogumni. (E5.5)
6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Vpliv okolice zagotovo je. Indeferentnost do marsičesa. (E6.1) Tudi sodišče je razlog,ki preprečuje sporočanje.
(E6.2) Moti nas tudi, da potem ni povratnih informacij s centra. (E6.3)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
V splošnem ne vem, če. Niso dovolj. (E7.1) V največji meri pridejo do svetovalne delavke. Bi raje preložili. (E7.2)
Ampak posamezniku, ki je zadosti senzibilen, to ne da miru. (E7.3) Je pa ogromno posameznikov, ki ne gre niti k
svetovalni delavki. (E7.4)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Družba daje centru nasploh negativen predznak. Razloga za to ne poznam. Sama nimam težav s tem. (E8.1)
Neformalno sodelovanje je OK in je dobrodošlo. (E8.2)
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9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Kot sem že rekla, v neformalnem sodelovanju. Sodelovanje je ključnega pomena. (E9.1)

12.8 Intervju F – ravnatelj/ica
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Kar ustrezno. (F1.1) Včasih bi želeli več informacij z njihove strani. (F1.2) Potem moramo mi dati kot eno
zaprosilo, da želimo informacije, tak da tega smo se zaj že malo navadli, drugače pa, recimo da vredu. (F1.3) Ko
mi posredujemo karkoli z zvezi s kakšnim dogodkom in potem tam steče neka obravnava, potem malo nam
manjka, kaj se je zgodilo. Ja, to mogoče. To mogoče. (F1.4)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Ne, tu ni. Tu ni ovir, da bi me kakšni postopki… da bi mi kakšni postopki onemogočali, da se pride do informacij.
(F2.1) … … To bi mogoče blo fajn, da bi meli eno srečanje, da se malo obnovi, kaj v… kaj v primeru zaznave
nasilja, kaj smo mi dolžni nareti, kaj ne, to mogoče… ker to si vsaki malo drugače razlaga. To bi blo fajn. (F2.2)
Pa še kake druge stvari, tiste velke stvari, ki se zgodijo, da, potem ravnatelji ali pa drugi, ki to zaznajo, vejo, kaj
je njegova dolžnost, ki mora takoj odreagirati recimo. (F2.3) Mi vse sporočamo, mi nimamo nobenih zadržkov.
(F2.4) Včasih se pač zgodi, na kakih drugih šolah smo pa meli pač… da ni šlo naprej. Osebno jaz sem bla
udeležena in ni šlo, se je zaviralo. In to huda stvar. (F2.5)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
Mi smo meli, mi smo meli dve leti nazaj Ničelna toleranca do nasilja. (F3.1) Smo meli kar skupek izobraževanj
različnih strokovnjakov, tak da smo čisto vse predelali. Naša šola… (F3.2) Tak da mi vedno sporočamo vse, kar
zaznavamo. Ni nekih hujših zadev, smo pa pozorni na čisto vse. (F3.3)
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Čisto vsi. To je blo skupno izobraževanje. Tudi so ble… mi nimamo sicer kuharic, mamo dve čistilki… celi kolektiv
se to potem vključi. Vsi, vsi. Čisto vsi. (F3.4)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Z naše strani ne. (F3.5) Mogoče ta neodzivnost centra. Mi vidimo dosti bolj stvari, da je potrebno urgentno, in
dostikrat smo mi bli dosti bolj urgentni in smo potem premaknili na centru. Če pa ne bi mi bli, pa se ne bi nič
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zgodilo recimo. (F3.6) Center dobi informacije, ampak ne vem, ne poznam vaših postopkov, ampak za našo
mnenje se kaj dosti prepočasno odvija. (F3.7) … …
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Ja, izredno dosti delamo na tem. Res. (F4.1) To pa… nam so pa res v ospredju ves čas otroci. To pa nam je čist
na prvem mestu. (F4.2) Ker tudi mamo tako populacijo. Mamo tako populacijo, s posebnimi potrebami, ki se ne
moremo hecati z ničim. (F4.3) Potem prihajajo otroci dostikrat iz kakšnega šibkejšega socialnega okolja in tu
mamo potem v obravnavi še starše, ki tudi rabijo pomoč. Tak da tu res delamo kompleksno, s celo družino
včasih. (F4.6)
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Ja, ko mamo dovolj… (F5.1) ne da mi presojamo, mi odreagiramo na vse, kaj zaznamo. Ko se nam potrdi, da bi
lahko to šlo. (F5.2) Ne iščemo dokazov, vem, da vsaki sum mora biti, ampak če otrok ma nekje tu malo modro,
pa reče, da mu je pač drva gor pala, potem mi nena še odreagiramo. (F5.3) Ko pa vidimo, da je otrok čustveno,
pa da se to malo pokombinira par dni neke zadeve, pa da še kaj reče, potem pa takoj. (F5.4) Zaj za vsako
modrico, ker še tu se včasih ki kaj prerivajo, pa ne kličemo. To pa ne. Precenimo, kar je potrebno, tisto gre vse
na center. (F5.5)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Odvisno, za kaj gre. Če gre za nasilje, pa ko mislimo, da bi lahko šlo… tu se nič ne čaka. Tu se takoj javi. (F5.6) Če
pa mamo kakšno tako zadevo, kot sem prej rekla, kakšno tako zanemarjanje, higiena, vzgoja, to pa prvo naša
svetovalna delavka. Si pokliče, pa naredimo načrt. Al pa če gre za vedenjske težave. Tu mi prvo vse naredimo v
šoli in potem, ko vidimo, da smo neuspešni, potem pa gremo na center. (F5.7) … … Ko pa gre za nasilje al pa kaj
druge stvari, tu pa ni šans. Tu pa sploh sami nič ne presojamo. (F5.8) … …
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Recimo za enega otroka je šlo, higiena slaba. Preden je bil oddan v rejništvo. In neopravljanje domačega dela.
Pa recimo ušivost pa take stvari. In to je blo tak, da smo mami rekli, da zdaj pa je prišlo prek, zaj pa bo treba
nekaj narediti in smo ji dali, to je treba, to je treba urediti in to je treba urediti. In ko smo ji dali čas en mesec,
da to uredi, ko ni zmogla, potem smo javli to na center. (F5.9) Seznanimo o tem (da v kolikor ne bo uredila, da
bo šlo na center), zaj pa nekje to pomaga, nekje pa ne. Ne zmorejo starši, to so bli toti starši, ko sama mama ni
zmogla. Tak da tudi je bil otrok odvzet potem. (F5.10)
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6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Sploh ne. (F6.1) So pa naši delavci tudi mobilni delavci in jaz konkretno sem bla. Je pa na kaki šoli zelo, zelo
prisotno. (F6.2) Nem rekla, da povsod, so pa šole, kjer je to izrazito, se jim javno reče, da se nič ne da naprej.
Nič. Nič. (F6.3) Ker tudi sami se ne želijo v to spustiti, ker to ma posledice. (F6.4) Potem je malo, se bojijo, kaj bo
rekla okolica, … (F6.5) …malo jih je strah tega povzročitelja in rečejo ne. (F6.6)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Naši ja. Ja, izredno. Izredno, res. (F7.1)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Da priskočijo na pomoč takrat, ko mi ne zmoremo. (F8.1) Takrat pričakujemo, da nam pomagajo, da se
vsedemo skupaj, da načrtujemo kaj bomo delali. Kaj so naše naloge, kaj so naloge centra – to mogoče
pogrešamo. Da bi za enega otroka se potem skupaj vsedli. (F8.2) Pa dobro, saj nas pokličejo. Ampak dostikrat je
potem ločeno, ko mi ne zmoremo, pa ne gre za kako hujšo zadevo, potem center naprej pelje. (F8.3) Da bi se
mogoče vsi skupaj dol vsedli, načrtovali kaj bomo delali mi v šoli, kaj bo center, pa da potem si malo
sporočamo, kak nam gre. Mogoče to. Da ne bi tak ločeno delovali, da bi bolj bli enotni. (F8.4)
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Tak kot pravim. Mogoče v kakšnem skupnem srečanju, nasploh, da malo lahko vidimo… da tudi oni nam povejo,
kje vidijo težavice, ne. (F9.1) … … Samo ko dostikrat… jaz, ko sem mela izkušnje, je blo ok, samo sem mogla
dosti tudi sama posredovati. (F9.2) To kaj slišim pa še druge delavce, svetovalne pa te starejše moje, pa ne vem,
če je upravičeno al pa ne, mi včasih rečejo, saj s centrom se pa nič ne da. (F9.3) Pa mislim, da je to krivično, ne.
Ampak ne vem, zakaj majo tako mnenje. Ne, nič se ne da, nič se ne da z njimi, boljše, da ne. (F9.4) …. … Jaz
mislim, da nam manjka res mogoče malo… malo pretok informacij, da malo predstavljamo, kaj so naše naloge,
kaj lahko naredimo, se pravi z naše strani, tudi z vaše strani, da mi zvemo, kaki so postopki… tolko da… do kod
kdo lahko gre, ne. (F9.5) … … Tudi telefonski je zadosti. Da se čujemo. (F9.6) Tu mi vidimo problem. Mi nekaj
predamo, naredimo vse, potli pa več ne vemo kaj se dogaja. (F9.7) … … Da ne bi se tu razišli, ko predamo
otroke. Naši otroci so dnevno tu potem, ne. Mi jih ne damo stran od sebe, oni so še vedno tu, ne. (F9.8) Bolj to
majo ženske mnenje – joj, saj tam pa se tak nede nič zgodlo, ne. To non-stop čujem. … … Samo se sprašujem, zakaj majo
ženske tako mnenje. Kaki razlog je to. Zakaj, zakaj do tega pride. Da ni zaupanja v center, če ga mamo tu. (F9.9)… … Zato bi
meni blo fajn, da se enkrat vsedemo, da naše ženske lahko povejo, zakaj majo slabo mnenje, ne. Zakaj, ki jih kaj muči, kaj
točno. Da potem lahko vaše povejo zakaj tega ni blo. (F9.10) … … In ni fajn. Če je prvi vtis slabi, se ga zelo težko

otreseš, ne. (F9.11)
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12.9 Intervju G – svetovalna delavka
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Tudi če je včasih šlo za kakšno stvar, ki me je mogoče malo oviralo, se mi zdi, da sem si tolko zaupala z
ženskami s centra za socialno delo v Ormoži, da sem jim lahko… smo se vseeno pogovarjale o stvareh, pa
so mi mogoče tudi včasih pomagale rešiti situacijo, tak znotraj. Saj ne vem, če boš to lahko tak napisala al
ne, samo dejansko je to tak. (G1.1) Ne rabi uradno biti, pa ne trebajo biti tisti uradni postopki, pa se lahko
kakšno stvar tak odkrito pogovarjamo. (G1.2) Čeglih moram rečti, da tudi tak zdaj, nekih hudih primerov v
bistvi nikoli nesmo nekaj meli z naše strani, da bi karkoli mogli. (G1.3)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
V bistvi ne vidim nekih ovir. (G2.1)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
Na vsakih par let pa sigurno, ja. (G3.1)
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Vsi strokovni delavci šole, pa vrtca, ker mi mamo še za vrtec. (G3.2) Ostalo osebje na temo nasilja ne. Na
kakšna druga mogoče že tak, ampak to pa ne. Na to temo nikoli nismo… se ne spomnim. (G3.3)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Mislim, da je zadosti zavedanja, pa da smo vedno tudi tak odreagirali. Vsi strokovni delavci oziroma… pač
oni prej mene, jaz pa potem naprej. (G3.4) Tudi tak, ko mamo mi… Zaj tak samih izobraževanj recimo o
nasilju pa to, nimamo, mamo pa vsakokrat, ko se pripravljamo na novo šolsko leto, spregovorimo na toto
temo. Na tistih otvoritvenih konferencah, ali na načrtovanjih al na čem. Se po navadi spregovori… strokovni
delavci med sabo. Da se spomnimo. (G3.5) V bistvu tudi že v okviru vzgojnega načrta, pa pravil šolskega
reda vemo kak pa kaj pa so postopki. (G3.6)
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Ja. Mogoče včasih preveč. Ja, res. Zato ker delam jaz kak socialna delavka na šoli marsikaj. Od tega, da jih
oblačim, obuvam, skrbim… plačujem šole v naravi… pa še marsikaj, ki je dolžnost staršev. Pa ki prejemajo
zaradi… od države v bistvi dohodke za svoje lastne otroke, pa jih ne namenijo temu. In pol jaz, pa tudi moji
sodelavci mi pomagajo pri tem. Tudi vozim jim domu stvari. Vse mogoče delamo. Zbiramo za hrano za
praznike, da majo doma za jesti, tak da… Če je to mišljeno to, jaz mislim, da full. (G4.1)

87

5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Zdaj če je tak, da otrok ni ogrožen fizično, psihično, da mogoče bolj gre za zanemarjanje kar se tiče
oblačenja, umivanja, pa takih stvari, delamo sami. (G5.1) Če pa gre za fizično, psihično nasilje, pa ziher ne.
(G5.2)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Zaj če otrok sporoči, v bistvi smo dolžni sporočiti na center. Pa ne mi raziskovati, če je nasilje blo storjeno al
ne. Tega se tudi držimo. (G5.3) Torej nasilje, fizično, psihično takoj, pri zanemarjenosti pa delamo sami
dosti na tem. Pol pa če se ne da, pa tudi si pomagamo s centrom za socialno delo. (G5.4)
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

Ne vem tu odgovora. Se je zgodilo mogoče enkrat, da se je informacija ustavila pri vodstvu in ni bila
posredovana naprej. (G5.5) Ampak to pri tistem primeru, ko se je tisti en primer obravnavalo tak
neprofesionalno na centru za socialno delo – po tistem primeru se je pa zgodlo ja, enkrat (da vodstvo ni
dovolilo informacije o zaznanem sumu posredovati na center). (G5.6) … … Torej ni šlo naprej zgolj zaradi
nezaupanja v strokovnost centra (je obstajala možnost rešitve v šoli), drugače bi verjetno šla prijava na
center. (G5.7) Načeloma nemam zaj nekih slabih izkušenj s centrom za socialno delo, da bi zaj rekla, ne
vem kaj vse. (G5.8) Vredi mi je res, da se lahko z vsemi vami tam pomenim in tak se mi vidi, da smo si
vredi. Pa tudi z ženskami, ki delajo vse te odločbe pa to, skos pokličem pa res nam vedno pomaga. (G5.9)
… … Jaz če mam potrebo po feedbacku za kakšno zadevo, pokličem, pa pitam kak je tota stvar daleč, pa
tak… (G5.10) … …
-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Zato, ker se mi zdi, da se zgodi na centru za socialno delo, da se postopki ne delajo tak, kak bi se mogli
delati. Zato ker se delajo kar nekaj po svoje… (G5.11) Enkrat smo meli resen hudi primer nasilja v družini in
ko smo zadevo prijavili… nas so učili protokola… tisto ko je blo tisto vseslovensko izobraževanje veš, za
nasilje, pa takrat, ko so novi zakoni prišli pred leti vun… Mi smo naredli to, kar je bla naša dolžnost, center
za socialno delo pa je delo čisto drugače, kak je postopek predpisani. In pol ti zruši celo avtoriteto, celo…
celi sistem in v bistvi na konci si ti kak grešni kozel, da si tam nekaj prijavil. (G5.12) To, to pa je blo res…. Mi
smo se tistikrat borili full. In zahtevali postopke tak kak bi pač morali biti. … Zato si včasih dostikrat, sploh
ko gre za kakšno zanemarjenost, pa kaj takega, razmišljamo, zakaj bi sploh javili, če bode se spet reševalo
na neprimeren način. (G5.13) Če nam gre po eni strani boljše pa zadevo na boljši način rešimo. Mogoče
dolgoročno to ni rešitev, ampak… ne vem. (G5.14) Jaz mislim, da če so pač neke stvari predpisane kak bi
mogle biti, pol to tak mora biti. Bi morale vse strani to upoštevati. Tudi policija. Tudi policija ne upošteva
postopkov tak, kak bi morali biti. (G5.15)
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6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Ne, ne, tega ni. Eh, niti slučajno. (G6.1) Tudi, če bi nehče bil moj sodelavec, pa bi človek zaznal… jaz mislim
da… ne… (G6.2) Saj je mučno, nemam kaj rečti, da moraš na sodišče zaradi nečesa iti, ampak… Pa večinoma
sem to potli jaz. Itak, ne, ampak glej… (G6.3)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Večinoma ja. Tak rečmo 80 %. (G7.1) Se pa najdejo kakšni, ki niso. Jaz mislim, da tega pač v človeku ni.
(G7.2)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Ne vem. Saj pravim, tak kak sem že prej rekla. Če bi meli po moje kakšna drugačna pooblastila, pa
možnosti, bi po moje lahko delovali še boljše. (G8.1) Saj pravim, ne… načeloma jaz nemam težav s centrom
za socialno delo pa s sodelovanjem. Mi je ok no. (G8.2) … …
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
… … Jaz ne čutim, da bi moglo zaj še kaj boljše biti. Edino mogoče zaj kakšno obveščanje o kakih stvareh.
(G9.1) … … Zato se mi zdi, da bi vseeno to (obveščanje o izrečenem ukrepu prepovedi približevanja) mogla
biti pristojnost institucij, ki pač to obravnavajo in to da oni sporočijo. (G9.2) Al pa tudi o kakem… tudi o
kakih obravnavah nasilja v družini pa tega… Jaz mislim, da bi moralo to tak funkcionirati. (G9.3) Saj včasih
zaprosi se za kako poročilo o funkcioniranju otroka pa kaj, v šoli, samo drugo pa kaj ne. Tu bi lahko blo
malo več nekaj, da bi bli povezani. (G9.4) Bi bili pripravljeni aktivno sodelovati, če bi imeli kakšno srečanje s
centrom. (G9.5) Nimamo pa takih nekih hudih primerov, kot jih včasih poslušamo. (G9.6)

12.10 Intervju H – ravnatelj/ica
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Torej, jaz načeloma moram reči, da sodelovanje ocenjujem kot vredu. (H1.1) Da se mi je zdelo še včasih
celo boljše. (H1.2) Ne vem… tisto kar jaz velikokrat sodelujem… eno je to, če gre za določene oblike nasilja,
drugo pa je… pogosto pa jaz s centrom, z vami, sodelujem na način finančnih nerealizacij pri starših. In
včasih je to blo zlo enostavno, da so v bistvu pač na centru tolko manj nakazali staršu kolko niso poravnali
za otroke, glede na to, da pač je prva… namen nakazil staršem ravno za otroke. In če vemo, da še malice
niso poravnali, da niso poravnali ne vem, gledališča in podobno, je to blo zlo enostavno napraviti. Zdaj vi
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teh pristojnosti kao več nimate ali ne smete, tak da moram reči da pač iz tega razloga jaz to pogrešam, če
sem čist odkrita. (H1.3) Pač tisto z nasiljem pa moram reči da pač mi te situacije niso niti ljube, pa niso
prijetne. Pa običajno potem niti ne vemo, kako se reši, kako se zaključi. (H1.4) Svojo nalogo neko
napravimo, ostalo pa je pač nekje… (H1.5)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Načeloma niti ne vidim v naši zakonodaji. (H2.1) Bolj je pomembna senzibilnost do nasilja. (H2.2) … …
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
Učitelji, vzgojitelji so redno obveščeni o tem. (H3.1) … … Torej vedno znova tudi mi med sabo se
pogovarjamo o tem, zato ker tudi ljudje, ki so strokovno izobraženi, so norme različne. (H3.2) … … V
glavnem na šolski ravni pa tudi mislim, da zelo veliko, to pa zaradi tega ker neprestano, vsaki mesec
govorimo o vzgojno izobraževalnem delu. (H3.3) In če ti govoriš o tem, dejansko se moraš dotaknit tudi teh
malih prekrškov, ki jih otroci neprestano tud napravijo. (H3..4) … …
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Vso strokovno osebje šole in vrtca. (H3.5) Kuharice in čistilke na primer pa odvisno, kakšen je program. Če
je program širše naravnan, vse splošno na družbo, takrat jih povabimo, pa se sami odločijo. (H3.6) Zato ker
velikokrat otroci prej kakemu kuharju zaupajo, to smo že velikokrat ugotovili, kot pa učitelju, ki je mogoče,
ne vem… ne vem, kje je razlog, ampak v glavnem, to vemo. (H3.7) … … Torej povabimo na predavanje,
izvedemo predavanje, kako krajšo, manjšo delavnico in potem pač pričakujemo. (H3.8) … …
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Jaz mislim, da tak ni človeka, ki bi lahko reko, da zakonodajo pozna. (H3.9) Prvič, ker neko področje
obravnava preveč različnih zakonov in podzakonskih aktov, ki ne veš, kak si jih naj slediš. Če samo pogledaš
šolsko področje – 134 pravnih predpisov. Mislim, da bi bli preveč samovšečni, da bi kdo lahko reko, da to
vse obvlada. (H3.10) … … Tak da, nepoznavanje zakonodaje je določen problem, ampak jaz vedno rečem,
da je mogoče treba delovati, čeglih bo hecno se slišalo, z neko pravo kmečko logiko. Da pač res
odreagiramo, ne dovoljujemo, ne vgraviramo si v glavo ''mene se to ne tiče''. (H3.11) … … Ampak mamo pa
še vseeno veliko, veliko ljudi, ki pač tega ne prepoznavajo kot svoj lasten problem. In da je njegov problem
kršenje pravnega pravila, predpisa. (H3.12) … …
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Ne vem, če naredimo dovolj, še vedno bi se kaj dalo. Zopet bi blo preveč všečno, če bi rekla, da naredimo
dovolj. (H4.1)
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5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Ne bi rekla, da mogoče glih vseh. Tukaj kako stvar mogoče mi kar sami rešimo. Sami rešimo v skladu s
pravili hišnega reda, vzgojnim načrtom, proaktivnimi dejavnostmi. (H5.1) Mamo pač neka svoja pravila,
navodila, ki jih sledimo šolski zakonodaji in seveda se ta manjša neka nasilja skozi to tudi pač sanirajo. Ali
pa mamo vsaj občutek, da se sanirajo. (H5.2) … … Včasih se mi zdi, da je obravnava širše skupine, ker zdaj
niso več samo centri za socialno delo, še so policijska postaja, če gre za mladoletne, dobro vemo, kdo še se
vključuje. Včasih naredi do tal kje razdor v družini na polno. (H5.3) In da bi te institucije mogle to tako
peljati, da se ne išče tolko žrtev in seveda krivec, če gremo samo v to pozicijo, ampak da se začne delat na
osnovni družini v smislu tega kako odpravit, da do tega ne pride. (H5.4) In da je prepozno
medinstitucionalno vključenost takrat, kadar je že nasilje se zgodilo. Zato ker takrat samo lečimo, kar se je
zgodilo, ampak škoda v družini je bla znatno prej narjena in vprašanje, če bo medresorska obravnava
naredla, da bo vse ublažila. (H5.5) … … Zato, ker mi, institucije nismo znale s toto družino tak delat, da se to
nasilje znotraj njih ne bi ponovilo in da bi si ti deležniki, vpleteni znali oprostit, sanirat in se postavit na pot,
da ga ne bojo ponovili. In glede na to, da je tolko psihologov, tolko sociologov, tolko zdravstvenih delavcev
vključenih… jaz ne bi rekla, da so glih pedagogi največji strokovnjaki, kako se to napravi, da se to ne ponovi.
Ampak na te tri prve skupine pa računam, da bi mogli to naredit boljše. Pa nimam občutka, da se zgodi to.
(H5.6) … …
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Ko gre res za kritične primere, ko je nasilje, fizično takoj, ni kaj. (H5.7) Moram rečt, da mi načeloma, ko
vidimo, da proaktivne dejavnosti po vzgojnem načrtu ne delujejo, gremo po črki zakona in je stvar
končana. (H5.8) Ja, ja, nimaš kaj drugega. Zato ker, če tega ne napravimo, ga podpiraš. Izhajamo iz tega, da
če torej… ga dovoljuješ, če že ne podpiraš. In zaradi tega pač rečemo aha, to se mora napraviti. (H5.9)
Pomembno je, da jaz opravim vse naloge in vse, kar je v moji pristojnosti. Naredim vse, kar je možno,
potem pa predam zadevo na center, kateremu popolnoma zaupam in ki zaupam, da bo delal v skladu s
svojimi pristojnostmi. (H5.10) … …
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

Mi tak al tak takoj, ko nastane, moramo začeti s proaktivnimi dejavnostmi. In tI iz dneva v dan vidiš, ali je,
ali gre po, ne vem, mini, mini, mini, minimalnih korakih naprej, ali se ustavlja ali se ne ustavlja. (H5.11) … …
-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Ja takrat, ko gre preveč daleč, to ne moremo iti sami rešit, saj pa to zakonodaja predpisuje. (H5.12) Zdaj jaz
osebno s tem res nimam velkih težav, jaz ne. (H5.13) Bi se pa strinjala, da kak učitelj kaj spregleda ravno
zaradi tega, kej si bodo pa ljudje mislili… (H5.14)
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6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Mislim, da je prisotno, ampak to je bolj od posameznega človeka odvisno. Mislim da to, ko ljudje rečejo
''joj, ko boma se v trgovini srečala, kaj bo pa zaj'' … (H6.1) …zaj mogoče v taki vlogi, kot smo ravnatli, pač si
vsaki dan v tem. Ti v teku delovnika petim ljudem rečeš, da je blo vredu, desetim pa ne, ker ni blo vredu. To
pomeni si neprestano v tej konfliktni situaciji. (H6.2) Če pa nisi v takih situacijah skoraj nikoli, te pa se res
lahko reče ''joj, to ne bom zaj rekla, ne bom povedala, da me bo mama tam za uha potegnila'' pa ne vem
kaj. (H6.3) … … Če pa si bolj pač, ok, delaš na tem, da hočeš bit všečen, te pa verjetno spregledaš marsikaj,
pa rečeš ''eh, jaz se v to ne bom vtikal, naj si sami red naredijo''. (H6.4) … …
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Jaz mislim, da še jih kar je precej, ki jih je precej senzibilnih. (H7.1) Mamo pa tudi kake dva, tri primere, ki
se tako težko pravilno lotijo reševanja le-tega. Ravno tega: sproti, takoj, zdaj, v tem trenutku. (H7.2) … …
Zato jih vzpodbujam ''odreagirajte, nekaj napravite, če ne odreagirat, pa ga nekam pošlji… ampak takoj''.
(H7.3) Zato tisti, ki so manj senzibilni, jih nekak bolj usmerjamo da bi še kaj naredli. Moram rečt, da je teh
manj, kot pa da bi prevladovali. (H7.4)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Jaz moram rečti, da nisem glih človek, ki bi bla negativno naravnana z institucijami, ki mi celo pomagajo ali
pa sodelujemo z njimi. (H8.1) … … Vprašanje pa je, ali je res s takimi res pravimi nasilneži, ali si res
opremljen dovolj s kompetencami, z nekimi metodami, oblikami kako, prijemi, da bi to tak rešil
idealistično, kot pač jaz mislim, da bi se še dalo. (H8.2) Samo delo centra je za mene vredu. (H8.3)
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Jaz sem, ko gre za konkretne primere, sploh pri nasilju in podobno, jaz sem človek akcije. Zato ker se mi zdi,
da tu druga ne moreš biti. (H9.1) Takrat mi zelo koristi, tak kot sem rekla, če pokličem center, pa rečem ''še
danes rabite it v družino'', vi pa teh možnosti včasih nimate. Ne vem, ''še danes morate to napravit. Še
danes mi dajte ta podatek. Še danes mi pomagajte pri tem.'' (H9.2) Torej, v teh nekih akcijah se mi zdi, da
so postopki, če seveda bote rekli upravni postopek, kazenski postopek, kazenski zakonik je že treba
upoštevati… vse je že in točno vemo, kaj je tam. In tri dni je že vse konec in se vse skup že pozabi. Tak da
tu, tu je najbrž vas ovira neke stvari, pa še nas. (H9.3) … … Samo res pa je, da bi mogli vi več znanja imeti,
več veščin, več vzvodov, kako z njimi počet ali pa kako to predelat vse skupaj, da bi zaradi tega blo nekaj
teh obravnav pri vas bistveno manj. (H9.4) … …
… … Mene pač res skrbi, ko preveč prava notri stopi. Ker te maš tolko omejitev, da ne moreš ti zaščitit
nobene žrtve. (H9.5) … …
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12.11 Intervju I – svetovalna delavka
1.

Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?

Jaz ga ocenjujem dobro, ker sproti, jaz sproti obveščam, če je kaj takega. (I1.1) Zaj če ni nič takega, te se
včasih tudi po pol leta ne čujemo. Drugače pa, če je kaka taka situacija, ki je resno, ka jo jaz ocenim ali pa
keri, no bolj jaz,… (I1.2) …strokovni delavci nena glih vsi rečejo… no, saj ne bi to trebalo, jaz ne bi nič, ker
potli ne bi hoda na sodišče – to je po navadi odgovor. (I1.3) Tak ka te pač… moja naloga pa je, ka moram
sporočiti, pa sporočim. (I1.4) Vedno se gre prvo pita šefico, te pri (ime prejšnje ravnateljice) je že blo, ona
je tak vedno rekla ok. (I1.5) Zaj pa tudi, se mi zdi, ko smo nazadnje pri. Ko smo za (ime deklice) prijavljali,
mene tisti dan ni blo v šoli, ko se je to zgodlo. In takrat je bila specialna pedagoginja, ona je vse predala
naprej ravnateljici, … (I1.6) …ravnateljca pa je rekla, če se prav spomnim, zaj bom malo tak povedala, ja saj
to ni potrebno dati naprej. Ne, češ, to se bomo mi zmenli. Interno. (I1.7) In še takrat, ko bi mogla
odreagirati, ker je to taka stvar, resno, nasilje nad mladoletno osebo in je takrat nikoga ne poklicala celi
dan. (I1.8) Drugo jutro ob 8h, al pol devetih, pride specialna pedagoginja cela besna, k meni v pisarno.
Pravi ''Kaj si naredla?'', pa pravim jaz ''Kaj pa je?''. Nič nisem vedla, niti sporočil mi je nihče ne, da se je
karkoli zgodlo. In te ona meni pravi ''ja, to pa to se je zgodlo''. Sem rekla ''Te pa hitro napišima toto
poročilo, pa jaz bom poklicala takoj na center. Ker te jaz vedno pokličem pa pitam, kak treba odreagirati,
če je zaj to prav. (I1.9) Te pa tak povejo. Tak da to je to. Informacijo se da dobiti. (I1.10)
2.

Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?

Meni se zdi največja ovira pri totem informiranji. Na primer, mi damo stvari naprej, te pa se pol, al pri
policiji… negi se potli zatekne. Da nene dobimo povratnih informacij. (I2.1) Na primer isto pri totem
primeru. To se je vse reševalo, dalo naprej, pol pa naenkrat ''ja ki pa zaj je?''… mislim, kaj se je iz tega
izcimilo. So kaj rešili, niso nič rešili? Ne samo center, tudi ostale inštitucije, ki je policija itak vključena. (I2.2)
Saj to je največji problem – da država nema ustreznih zakonodaj. Za vse drugo so, za to pa ne. Tu bi trebalo
zakonodajo obnoviti, izboljšati. (I2.3)
3.

Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?

Redko. Enkrat na leto? Bi blo treba več, dosti več, dosti več. … … Lani smo ga meli, predavanje, to, kar je
blo na skupnem roditeljskem sestanku. (I3.1) Za izobraževanje samo, kar je za nas, to moraš iti skoro po
kolenih prosit… zaj sem se zlagala, nemamo enkrat letno, bistveno manj kak enkrat letno je. Enkrat na tri
leta. (I3.2) … …
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Zaj, od nas, smo te po navadi samo učitelji. (I3.3) … … To je tak tak. Papir marsikaj prenese, ne, ampak pri
nas vsi rajši vkraj poglednejo. Čist odkrito. (I3.4) Jaz grem dostikrat med odmorom vun, glih zaradi tega, ka
nekaj vidim, pa lahko nekaj rešim. (I3.5) Ampak to ni potrebno… kaj hodiš to nekaj… (I3.6) … … In je tudi
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pravnica rekla, ka je na področji šolskega nasilja ne, ka nega zakonodaje. (I3.7) Samo neki pravilniki so, pa
priporočila, kak bi naj se obravnavalo…družinski, no, kar se tiče družinskega nasilja, pa je zakonsko dobro
opredeljeno in je točno določeno, kak moramo reagirati. (I3.8) … …
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Full vpliva to lahko tudi na celotni proces v naprej… zaj če ne… ker se… takoj se vidi, če se kaj dogaja. Otrok
to takoj na neki način pokaže. (I3.9) Zaj pri nas je problem v tem, kak sem že rekla: ''Eh, saj pa je to nič ne
takega… to bomo… jaz rajši nič nebom rekel/rekla, ka nem glih po kakšnih sodiščih hodla.'' (I3.10) Tudi tu –
ravnateljca isto. Mi je rekla, te glih, kda je blo pri (ime deklice) ''(Ime svetovalne delavke) rajši ne, ker boš
pol samo po sodiščih hodla.'' (I3.11) Sem rekla ''Dobro, pa pač bom. Meni se gre za otroka.'' (I3.12) Pa tudi
nepoznavanje mogoče malo. Ker oni ne vejo, ka morajo zaj, če jim otrok kaj takega pove, ka trebajo zapisnik
napisati, ka to morajo meni prinesti... Tu je tudi problem. Dosti jih ne ve. Na žalost tak je. (I3.13)
4.

Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?

Ne. Absolutno premalo. Kot šola premalo. (I4.1) Ker če eden plava proti toku, nemreš spremeniti nič. Jaz lahko
grem stokrat ta notri (v pisarno ravnateljice), če je enkrat ona meni rekla: ''Kaj te, poslušala bom že, potli pa si
svojo mislim.'' To mi je dejansko rekla (ravnateljica) za enega starša, ker smo nekaj reševali tudi težave. (I4.2) …
…
5.

Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?

Zaj tisto kar se tiče družinskega nasilja ja, to kaj so pa neke malenkosti, tak kot to na primer, da se deklice
prepiraj v razredu, to je tudi nasilje, neko psihično, to pa ne. (I5.1)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Do zdaj še takšnega groznega primera neje blo, ka bi mi začeli reševati, pa ne bi šlo reševati. (I5.2) Ker resen, kaj
je takšnega, damo naprej. Tak da, kak se zazna na primer kako nasilje, resen takšno, tak kak je blo to spolno
nasilje pa to, to se da takoj naprej. Takoj. (I5.3) Razen, če se ki ne zaustavi. Ja, se je zgodlo, to glih spolno, potli
se je zgodlo na primer usmerjanje otroka… tri ali štiri mesce je tam notri ležalo. (I5.4)
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Hmmmm. Zaj neje vedno prednost reševati. Enih stvari nemreš reševati sam. Tisto, kar pa rešuvlemo sami, pa
je prednost to, ka maš vedno tu na razpolago vse, ki so vključeni v situacijo, tudi od učiteljev več mnenj… (I5.5)
Na primer zaj, kaj so se deklice… malo psihično pa to. Ne vem, mam tu učiteljco iz prejšnjega razreda, tak ka
gren malo pitan kak pa je ona ka s tem. Če je ona kaj zaznala… Vsi so zaznali, samo nihče je nič ne reka. (I5.6) In
meni reče zaj ona (učiteljica): ''Ja saj pa to se že od vrtca vleče.'' Ja kak?! Če pa je zaj… štiri leta je to trajalo, Pa
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nihče nič neje mrdna. To znoriš. Nič. Zaj pa pričakujejo, da bom jaz s palčko mignila, pa de vse naenkrat ok.
(I5.7)
6.

V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma
zanemarjanja oziroma nasilja nad otrokom?
/

7.

Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma
zanemarjanja v družini?

Premalo so senzibilni, ker eni raje pogledajo stran. Dobesedno. (I7.1) Samo ka ne bi treba kakšnega papira kcoj
pisati. Ka ne bi treba dve minuti duže v službi biti. Rajši pogledajo bek. Odkrito povedano. Žalostno, ja. (I7.2)
8.

Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?

Mislim, ka ma center za socialno delo premalo nalog, mislim, premalo pravic. Premalo pooblastil. Ja, obvezno
premalo pooblasti, ker bi dosti več mogli meti nekih pooblastil. (I8.1) Ne vem, isto zaj, če gledama primer
odvzem otroka. Kaj to vse more biti. Saj pa te neki človek je dovolj razumen, da vidi, še posebej vi izobraženi s
totega področja, ka ocenite, ali je nekaj potrebno al ne. (I8.2)
9.

V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?

Odkrito? Ka bi nadrejeni bli bolj odprti do sodelovanja s centrom za socialno delo. Ka ne bi tega zavirali. (I9.1)
Jaz pokličem, te pa kda se tam zve: ''Zakaj pa si klicala?'' Tak ka jaz bi na center 500-krat poklicala, pa jo kaj
pitala, pa je povedala (ravnateljica): ''Ja ne, ni potrebe.'' (I9.2) Blo bi fajn, ka vsaj… se mi zdi, ka bi dobro blo, ka
pravilnika jaz zaj na pamet ne vem, odkrito povem. Ampak si te pogledam pač, ko pride tak daleč. (I9.3) Ampak
to… tričetrt ravnatelov si upam rečti ka ga sploh še v rokah neje držalo (pravilnika). (I9.4) Ka bi blo bolj
potrebno, ka bi se tote, malo bolj višje, kam odpelalo. V glavnem, to je večinoma problem. Ko da si mislijo, ja,
nobenega dodatnega dela. (I9.5)

12.12 Intervju J – ravnatelj/ica
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Jaz mislim, da ustrezno. (J1.1) Je res, da se včasih morda… Tak bom rekla, je… ne bom rekla, pritožujemo,
ampak vseeno morda mamo drugačne poglede. Verjetno zaradi tega, ker verjetno delavci centra za socialno
delo ne poznajo vloge pa pristojnosti šole in pa obratno. (J1.2)
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V glavnem, tu pa moram, smo kar sodelovali. (J1.3) Zaj določene stvari, kjer je bilo potrebno vključiti tudi
policijo, recimo, smo… (J1.4) Potem… včasih gre za sodelovanje po tisti uradni poti, obveščanje, to v glavnem
prevzame svetovalna delavka. (J1.5) Tudi jaz sem že, ko je blo. Al pa v situacijah, ko je nismo meli, ker mamo
socialno delavko samo štiri ure na dan prisotno. (J1.6) Je pa, določene stvari pa potekajo tudi na ta način preko
pogovora oziroma vprašanja za določeno družino. (J1.7) Ta neformalni način pa se mi zdi kar… V dosti situacijah
ti pomaga in pripomore k rešitvi situacije. (J1.8)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Zaj tak, verjetno, če bi kogarkoli, v šoli mislim, spraševali o tem, pa tudi sama… včasih so tiste papirne ovire
dostikrat tiste, ki morda preprečujejo kakšno hitro reakcijo, če tak rečem. (J2.1) Potrebo je pač beležiti, pisati
in… to pa je moje razmišljanje, morda je včasih, pa zaj ne mislim samo na to šolo, ampak na splošno na celotno
delovno dobo… morda kdo od učiteljev, kak rečemo v narekovajih, pogleda stran ravno zaradi tega, ker je
potem preveč nekih različnih stvari, v katere je potem vključen. (J2.2) Saj vem, odgovornost je potrebno
sprejeti, če jo zaznaš al kakorkoli, ampak že to: razgovor z otrokom, soočanje s starši, pa potem tisti neki
občutek, če je že to, da gre za stvar, ki je hujše narave, ki potem tudi že pride na samo obravnavo na tožilstvo,
na narok al kakor koli, potem pa se to že dolgo časa vleče in tam pa so tudi takšna vprašanja, kjer včasih majo
delavci občutek da so oni tisti, ki se jih toži, ne pa obratno. (J2.3) To, to se včasih pogajamo. (J2.4) In takšna
vprašanja, jaz tudi sama vem, da je tak, ker sem bla porotnik pač. In jaz verjamem, da se, ne zato, ker bi človek
v resnici pozabil, ampak verjetno se res ne spomni vsega, ker je to blo že tolko oddaljeno. In zaj med množico
stvari hitro lahko nekaj rečeš kar, na kar se potli nekdo obesi. (J2.5)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
Mi smo zaj meli… hmmm…. Predlani nasilje, torej za starše, če je to mišljeno, izobraževanje varni na spletu –
bolj spletna varnost. (J3.1) Drugače pa zagotovo, v vsakem letu, v… preko dnevov dejavnosti, ali pa tudi preko
razrednih ur v razredih. Odvisno seveda tudi od tematike. (J3.2) Za zaposlene pa odvisno. Zaj recimo ravno
prejšnji, ravno prejšnji teden je bila svetovalna delavka na izobraževanju. Tudi naslov je bil Nasilju ne al nekaj
podobnega. (J3.3) Smo pa meli za zaposlene direktno, da bi vsi bili, ne, oziroma zadnje takšno izobraževanje je
bilo štiri leta nazaj. (J3.4)
-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

Samo učitelji, samo učitelji. Blo je za strokovne delavce. Takrat ko je blo za vse… drugače pa, torej, individualno
pa so tudi. (J3.5) Moram reči, da pa nisem razmišljala o tem, da bi bilo tudi ostali zaposleni na šoli vključeni.
(J3.6) … … Zaj vmes razmišljam, ka je to sicer dobro,… (J3.7) …ampak še vedno je recimo, na splošno, zaj pa
govorim na splošno o izobraževanjih, ni takšne pri, če rečema tehnični delavci, ni takšne želje na sploh po
izobraževanju. (J3.8) … …

96

-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Morda tudi, čeprav recimo, ko so… ampak mi vedno, vsakdo ki gre na izobraževanje, poroča, pove določene
stvari. (J3.9) … … Jaz mislim, da pravilnik je poznan, ker so tudi takrat, ker sem tudi sama bila na tistem
izobraževanju, ko smo šli skozi, pa nekak je blo priporočilo šol, ki so ga šole dobile, v tej smeri, da pošlje
delavce. In tudi vem, da iz te šole, tudi ti so bili. (J3.10) In se je potem to preneslo v razred, celo tisti postopki in
načini, kak reagirati, so v učilnicah. Razredniki pa jih tako majo. (J3.11)
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Zaj če bi rekla dovolj… nikoli ni dovolj. To, to nam je jasno. (J4.1) Probamo delovati preventivno, predvsem
preventivno, probamo delovati tudi takrat, ko se karkoli zgodi. (J4.2) Mislim zaj recimo v smislu nasilja,
medvrstiškega nasilja med sošolci, takrat resnično probamo delovati preventivno, ampak so še rezerve. (J4.3)
Tudi v načinu, tak bom rekla, ne, vseeno, tak kot vsak strokovni delavec ima svojo pot učenja, poučevanja, tak
je tudi, so tukaj razlike. Še vedno ni tiste meje, kak dojemamo nasilje. (J4.4) … …
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, da ja… jaz moram reči… jaz tudi nisem… (J5.1) Pa še eno oviro, ki bi jo mogoče prej
morala rečti, kaj je tudi morda ovira. Ne rečem, da je. En izmed sumov pa je tudi to, da strokovni delavci včasih
ne odreagiramo, ne, če vemo, da je tolerančna stopnja nasilja nič, okolje. (J5.2) Ta vidik se mi zdi tudi
pomemben. Ki sem ga prej morda izpustila. Tu se vsi poznamo. In tudi to je morda, eden izmed teh ovir, ki
predstavlja… torej dejavnikov, ki predstavlja ovire za reagiranje. (J5.3) Jaz sem mogoče tolko manj obremenjena
s tem, ker, ker poznam vse al pa nič. In meni nek priimek ali pa nekdo, ne pomeni več ali pa manj od nekoga
drugega. (J5.4)
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Zaj ko gre za hujše oblike nasilja, tak kak je recimo blo sum spolne zlorabe, takoj. (J5.5) Ali pa kakšnega…
drugo zaj trenutno… jaz se ne spomnim… nismo meli, pa tudi takrat smo takoj. Sicer telefonsko oziroma po
mailu, ko je bilo… je razredničarka povedala, da je otrok pač povedo, da je blo doma nasilje. (J5.6) … …
-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

Zaj v glavnem, mislim da se ne odločamo, da takšnih informacij ne. Mislim, da v glavnem, ko grejo za te stvari
(sum na nasilje), ko otrok, učenec zaupa, da jih posredujemo, al pa vsaj vprašamo (na center). (J5.7)
-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Če se že torej v samem štartu vidi, da pa bodo stvari rešljive tukaj. (J5.8)
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6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Verjetno je ta vidik prisoten. Zaj v kolikšni meri, ne vem. (J6.1) Ali pa pride morda… se je že zgodilo, da smo
potem, je kdo izmed strokovnih delavcev, ko je že mimo. (J6.2) Al pa recimo, vete, da je tudi policija zaj že
sporoča vse stvari, torej, po medijih obveščanja, po radiu. In jaz običajno, če slišim, ali če preberem potem, da
je kakšni sum nasilja v družini, da je blo, da so obravnavali, potem jaz običajno, tak, čist neformalno vprašam,
ne iz radovednosti, pač pa tudi iz tega vidika, da veš, če so to vključeni tudi naši otroci. Če kdo kaj ve recimo. In
potem včasih keri reče ''Ja pa saj je nekaj rekel ta pa ta.'' Tudi od otrok. (J6.3) … … Se pogovarjamo tudi
ravnatelji med sabo na kakšnih delovnih srečanjih… morda, če, da ne bi blo potem kot posledica raznih
medijskih linčov, ki so, ki potli lahko pride čisto druga zgodba vun, je verjetno tudi to vzrok, da se učitelji tega
ne grejo, če tak rečem, da bi karkoli spraševali. In da se resno čaka bolj na to, kaj otrok pove, ki pa je manj
priložnosti. (J6.4) Redko keri otrok bo zbral pogum pa bo, ne vem, počakal al pa šel na pogovorno. Če gre, gre
zaradi vsebine učne snovi, manj pa do tega. Običajno je res odrasli tisti, ki ga napelje na to z vprašanji,
podvprašanji, da se začne odpirati. In tu pa je bolj zaj resno da otrok začne prvi korak. (J6.5) … …
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Zaj dovolj je vprašanje. Če bi, recimo, to je subjektivno, pa karkoli bom rekla, zato ker, če bi mela zaj podatke
tolko pa tolko primerov je, strokovni delavec pa jih je odkril tolko, te vidiš, kje v resnici si. (J7.1) To pa so zgolj
ugibanja. (J7.2)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
Meni se vseeno zdi, da ustrezno. (J8.1) … …
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Mogoče tak kak je pri strokovnih delavcih šole, so razlike, pa včasih, kar si jaz konkretno prizadevam, pa sem si,
pa še naprej, vzpostavitev profesionalnosti. (J9.1) Midve sva zdaj, vodiva razgovor, ga vodiva tu. In vema obe,
kakšne so najine naloge. Vi sprašujete, jaz odgovarjam. Al pa se pogovarjamo. Pa sma lahko ne vem kakšni
prijateljici recimo. Pa bi to moglo tu ostati, pa se pogovarjama tu, na totem mestu. Ne v trgovini, pa ne na
hodniku… to profesionalnost. In mogoče je tudi to kontra situacija pri delavcih centra, neka razmejitev. Nekaj je
službeno, nekaj pa je privat. (J9.2) … … Mogoče, zdaj razmišljam, ali bi na določenih, ne vem, vi tak mate
primere, ker tak na splošno je težje zdaj, mogoče, če si vi (center) konkretne primere, to pa to se je zgodilo, kaj
pa se zaj pričakuje, da bote vi naredli, pa lahko vi naredite, kot šola, kaj pa lahko mi kot center naredimo. (J9.3)
… … Mi sicer poročilo pišemo, mi pa recimo poročil od vas ne dobivamo, recimo. (J9.4) Vsaj če bi deset minut
prej, saj se nekaj… al pa zagovarjamo toto stališče, smo tu bolj. Al pa če se vi nagibate bolj, konkretno zaj je šlo
za prešolanje, da bi mi zaj oboji znali to je to… (J9.5)
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12.13 Intervju K – svetovalna delavka
1. Kako ocenjujete sodelovanje šole s pristojnim centrom za socialno delo?
Sodelovanje s pristojnim centrom ocenjujem v zadnjem času oziroma v zadnjih letih kot zelo korekten, dober,
imam pozitivne izkušnje z njim, z vsemi delavkami. (K1.1) So zelo ažurne, kak bi rekla, strokovne, tak da mam
pozitivne, pozitivno mnenje o sodelovanju. (K1.2)
2. Kje vidite ovire pri lastni zakonodaji, pravilih, postopkih?
Tak bom rekla, tak se mi zdi, da je ena taka, taka tanka meja bom rekla… skoro kak kak… kak bi rekla… težko
razumljiva včasih, tak kot sma zdaj rekli, sum na, na, na nasilje. (K2.1) Recimo, zdaj, morali bi imeti vsi ničelno
toleranco do nasilja. (K2.2) To pomeni, če otrok pove, da se je doma kaj zgodilo, ali če otrok recimo pove, zdaj
bom povedala taki primer: ''Oče me je za uho, zato ker sem se pregovarjal…'' V tem, v tem smislu bi mi pač
morali center za socialno delo obvestiti, ampak, tu, to me moti, kjer gre za namerno nasilje, zlorabo otroka, pa
tisto, kar je recimo, bom rekla, mogoče vsaj pred leti veljalo za vzgojno. (K2.3) To pomeni, da če se otrok
pregovarja, al je verbalno nasilen do otroka, to pač otrok lahko počne, ne, v tem smislu. In recimo res, mogoče
očetu al pa mami po domače povedano popustijo zavore in dobi po riti ali pa za uho. (K2.4) Ni to nasilje, tisto
da bi nehče nekoga zlorabljal, psihično in fizično in bi mi to morali prijaviti na center za socialno delo. To se mi
zdi, da bi moralo biti bolj razčlenjeno, pa dodelano, kdaj in na kakšen način. (K2.5) Ker je enako tretirano, ali
otrok dobi po riti, ali ga za uho, ali pa če nekdo namerno uničuje svojega otroka psihično. To je pač meni… zaj
sem pač to opazla kot eno težavo. (K2.6)
3. Kako pogosto šola organizira izobraževanja na temo nasilja nad otroci; na temo novosti v
zakonodaji?
Mi imamo v zadnjih dveh letih ali treh, ker mamo en kar težaven razred, bom rekla… Sodelujemo s Svetovalnim
centrom v Mariboru, kjer nam en gospod je mel predavanje tako za starše, kot za strokovne delavce o
medvrstniškem nasilju - kaj to pomeni. (K3.1) Glede zakonodaje, kak jo učitelji poznajo, pa jaz se ne spomnim,
da bi mi meli konkretno zaj o tem predavanje. (K3.2) Je pa zdaj eno izobraževanje… mislim, da nam ga je
posredovala svetovalna delavka iz vrtca o ničelni toleranci do nasilja. (K3.3) To pa je po etapah mislim da
poteka, enkrat mesečno, tak da tu so meli učitelji možnost, da se tega udeležijo. (K3.4) Zdaj jaz občutka nimam,
da bi blo kakšno velko, bom rekla, da bi se strašno za to zanimali. (K3.5) Je taka, v zraku tak se da čutiti, da je to
vsepovsod, da je pomembno, da moramo biti pazljivi, ampak ko pa je kaj takega, pa se glih, bom rekla… nimam
občutka, da bi se na velko tega udeleževali. (K3.6) Majo… mislim, zaj jaz kot svetovalna delavka lahko pač
povem, da te stvari učitelji na nek način povejo, če je karkoli, če so jim otroci povedali. (K3.7) Ampak to se pač
meni pove in oni se pač na nek način poskušajo, vsaj razredniki, pogovoriti s starši, drugače pa bom rekla bolj
vse te stvari meni prenesejo, pa se jaz potem s tem ukvarjam. (K3.8)
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-

Kdo izmed zaposlenih je vključen v izobraževanja?

To pa, da bi meli, da bi blo tako izobraževanje, da bi blo še tehnično osebje, to se pa jaz ne spomnim. Da bi še
za njih meli izobraževanje, to pa ne. (K3.9) Sicer jaz še take izkušnje nimam, da bi mi kdo od tehničnega osebja
kaj povedal, ampak bi prišel povedat, če bi kdo kaj slišal. (K3.10) Otroci tudi, otroci tudi začutijo, kaj komu lahko
povejo in včasih je mogoče to res hišnik, al pa čistilka, al pa kakorkoli da se neke stvari zaupajo. Tak da, da enak
način… Je pa res, da se pa jaz o tem s tehničnim osebjem nisem pogovarjala. (K3.11) Morebiti bi jim blo dobro
tudi reči, glejte, saj, saj tak mislim, da vedo v večini primerov, ampak učiteljem rečeš: ''Glejte, če bo karkoli, me
prosim obvestite…''. (K3.12) Al pa če se kaka družina spremlja al pa kaj, tak da bi pa tehničnemu osebju pa niti
sama nisem dala navodil, tak da bi mogoče bil to razmislek v bodoče da tudi to. (K3.13)
-

V kolikšni meri vpliva morebitno nepoznavanje zakonodaje na dolžnost sporočanja?

Ja vpliva zelo. (K3.14) Če zakonodaje ne poznaš, potem si pač… kak bom rekla… ne da neodgovoren, ampak ne
moreš, ne moreš na tak način oziroma niti ne veš na kak način postopati. Tudi učitelji… (K3.15) Jaz mam sicer
zgoraj vedno tole (pokaže na plakat na steni) pripravljeno, kot vidiš, informacije o nasilju, kjer je točno
določeno in mam to vedno pred sabo, kak se ravna ob zaznavi nasilja; kdaj, kako, kje, zakaj, kdo, kaj se mora
zgoditi, tak da je protokol v bistvu jasen pri nas. (K3.16) Tudi če poznaš zakonodajo, tak na splošno rečeno, je
tista etična plat, ki bi jo moral vsak strokovni delavec nekak prenesti al vedeti, da moraš naprej povedati.
(K3.17) Moram pa vam rečti tudi, da je od vsakega posameznika odvisno, kakšne so pa njegove izkušnje v
življenju, kaj si on o teh stvareh misli. (K3.18) Zaj recimo, glejte, mate učitelje, ko reče otroku, ki ga je mama za
uho: ''Pa saj to nič ni takega''. (K3.19) Kam smo pa zaj prišli in tote stvari. Te stvari so malce nelogične. Malo
težje razumljive. (K3.20)
4. Ali menite, da kot šola naredite dovolj za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok?
Jaz menim, da ja, včasih celo preveč, da moram včasih tudi učiteljem reči, da so pa neke stvari, v katere pa mi
ne smemo posegati. Da je za to odgovoren center za socialno delo oziroma, da so to vaše kompetence. (K4.1)
Torej, velikokrat starši tudi pridejo, ko imajo težave, povedo. Želiš jim pomagati. Jih, bom rekla, napotiti na
pravo pot. (K4.2) … …
5. Ali ocenjujete, da vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo v vseh primerih zaznanega
suma nasilja v družini oziroma zanemarjanja otrok?
-

V kateri fazi vzpostavite sodelovanje s centrom za socialno delo?

Največkrat po telefonu pokličem, pa vprašam, če, če… al pa sporočim vsaj, vedno prvo po telefonu. Pa potem
po elektronski pošti. (K5.1) … … Ampak recimo ne vem, prejšnji… štirinajst dni nazaj smo meli primer, ko je
mamica prišla v šolo in je rekla, da ne ve, kje je oče. Da bi se naj nekaj zgodilo. In je prišla po otroka. Mamica je
bla tak hudo zmedena, da ni vedla kje pa kak, tak da otroka ji nismo dali. In sem pač pol poklicala na center za
socialno delo, da prosim, da urgirajo v tem primeru, da preverijo, v kakem stanju je mama, kje je oče, če lahko
sploh otroka dam domov. In te je vaša delavka odreagirala takoj, tak da smo potem stvar uredili še tekom
dneva. (K5.2)
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-

V katerih primerih se odločite, da ne boste informacij posredovali na center za socialno delo
oziroma da boste zadevo reševali sami?

Ne, ne. Tak da bi rekla, zaj pa ne bomo, zato ker tak se nič… da se ne bi nič zgodilo al kakorkoli, vsaka stvar je
dobra, da je še kje drugje zabeležena. (K5.3) Ta razmejitev recimo, ko majo otroci prepovedi približevanja pa te
stvari, to smo recimo… Tote razmejitve ni, kdaj poklicati samo center, kdaj poklicati in center in policijo. (K5.4)
… … Jaz vedno pač zdaj, kadar je kakršnokoli medvrstniško nasilje, kako hujšo medvrstniško nasilje, pač
obvestim center za socialno delo. (K5.5) Čeprav jaz zaj vem, da tudi center zaj nima nekih kompetenc, da bi zaj
pa ne vem kaj se tam izvajalo. Da pač starši so vabljeni ta na razgovor, da opravijo z njimi razgovor. Jaz upam,
da recimo, to so take stvari, ko so otroci recimo samo enkrat vpeti. Pa je to dovolj. ''Pa sem mogo iti enkrat na
center. Glih ni mi najbolj to blo všeč. Pa mama je mogla iti, pa…'' Tak da je to kot pozitivno recimo, ne, da se
potem tote stvari na nek način malo umirijo al pa vsaj približno nehajo. (K5.6) Tak da tak neformalno, da jaz zaj
lahko pokličem, pa rečem: ''Veš kaj, to pa to mamo, me zanima, če bi tak pa tak...''. Vedno dobim vredu nasvet.
(K5.7)
-

V čem vidite prednost, da zadevo rešujete sami in ne v sodelovanju s centrom za socialno delo?

Zaupanje staršev. To je prvo. (K5.8) … … Zaj če bi meni otrok prišo, pa bi reko: ''Oče me je brez razloga zlasal,'' al
kakorkoli, jaz sploh ne ni nič spraševala. Bi rekla… bi takoj prijavla na center za socialno delo. (K5.9) V primeru
ko pa pokličem starše, pa mi rečejo: ''Glejte, ni hotel… mene je, recimo, tudi ogrožal, te sem pa jaz njega, ''
takrat bi pa mogoče glede… ne vem… otroka kam napotila. K kakemu strokovnjaku, al psihologu, al… Ne bi zaj
jaz pa na tak način, jaz zaj na center javla. (K5.10) … …
6. V kolikšni meri vpliva mnenje okolice na vašo dolžnost sporočanja zaznanega suma zanemarjanja
oziroma nasilja nad otrokom?
Vpliva. Žal še vedno vpliva. (K6.1) Sum je lahko tudi v navidezno idealnih družinah, al kakorkoli. Ki mogoče
navzven to ne kažejo. Ne pravim, da je, ampak lahko je. Lahko bi rekla, da to vpliva na… žal še vedno na to, al
bo nekdo posredoval informacije al ne, al kakorkoli. (K6.2) Jaz pač vedno poskušam, tak kot sem rekla, kdorkoli
pač je, če vidim, da je… ni to zaj res hudo trpinčenje al kakorkoli. Pa da je to kot neki vzgojni moment, da se prej
s starši pogovorim. (K6.3) … … Ampak tak mam občutek, da je še vedno v okolju tu, ampak ne morem pa jaz
zdaj reči, da so to naši učitelji, to pa ne. Da bi oni bli tak… (K6.4) To, da pa ne želi kdo sporočiti naprej zato, ker
se boji, da bo moral na sodišče, tega pa ni blo zaznati nikoli. (K6.11)
7. Menite, da so pedagoški delavci dovolj senzibilni za odkrivanje suma nasilja oziroma zanemarjanja v
družini?
Senzibilni smo vedno bolj. Prej vidimo stvari. (K7.1) Vam povem, da ne morem reči zaj za našo populacijo.
Odvisno od posameznika, od njegovih izkušenj, od njegovega znanja, senzibilnosti… ne morem generalno
odgovoriti na to vprašanje da ali ne. (K7.2)
8. Kakšno je vaše mnenje o delu in nalogah centra za socialno delo?
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… … Jaz mislim, da dela (center) v okviru svojih kompetenc. Da dobro opravljajo delo, da želijo pomagati, ampak
tudi odvisno pač od vsakega posameznika, s katerim dela in tudi od vsake družine, da pač nekaj čez… skozi noč
pa skozi zid ne moreš. (K8.1) Tak da je taka neka negativna konotacija glede centra za socialno delo, se mi zdi, v
javnosti, pa tudi javnost mogoče kdaj tak predstavlja stvari, ki so pa… po mojem niso tak glih črno bele, ampak
so bolj zapletene. In tisti, ki delajo v teh krogih, vejo da pač mate tudi svojo zakonodajo, preko katere se pač ne
gre in da to ni kar tak zaj. (K8.2) … … Tak da jaz nimam nobenega slabega mnenja, na kaj, na kakšen način…
(K8.3) Pač res vedno, ko sem kaj prosila, al pa pomagala, pa smo se, smo se… sem v redu sodelovala z vami.
(K8.4)
9. V čem vidite možnosti izboljšanja sodelovanja med osnovno šolo in centrom za socialno delo z
namenom zaščite koristi otrok?
Mogoče multidisciplinarni timi. Pa ne zaj za kaki primer… al pa kaka intervizija recimo. Da bi bli iz centra za
socialno delo, pa svetovalni delavci, pa pač o določenem problemu debatiramo. (K9.1) Pa pač poskušamo najti
neke rešitve. Koga, od koga so kompetence, kdaj, zakaj. Tak da tu mogoče bi se malo, na tak način… recimo, da
bi se recimo dobli enkrat na dva mesca al pa enkrat na mesec, s kako predstavnico al pa dvema, ki se ukvarjata
z nasiljem v družini, al pa te, veliko je tudi teh, ki majo finančne težave, kar tudi vpliva na pač na funkcioniranje
otrok. Tak da to, to bi jaz, to recimo malo pogrešam. (K9.2) Jaz pač vedno, ja, vedno grem na center al pa
kličem, če pač kaj mamo. (K9.3) Tak da bi se tak v nekih neformalnih oblikah dobivali, tudi mogoče ne vem, še
policija zraven, al pa, al pa nekaj takega. Ker vedno več tega bo, tak da tudi mogoče ne vem… tu nekaj, nekaj,
nekaj takega pogrešam. (K9.4) Si bi pa res želela, da bi mogoče te stvari… tudi glejte, recimo tudi ravnatelj kot
odgovorni je odgovoren, če karkoli se ne sporoči… da mogoče te stvari, tak kot sem rekla… ničelna toleranca,
kaj je to ničelna toleranca. To pomeni, da otroka ne smeš niti za uho, on pa lahko nardi karkoli želi, pa tisto, kar
je pač, res, bom rekla, fizično nasilje. To bi rada mogoče malo bolj dodelano, al pa se z nekom pogovorila, ki pač
naj mi točno pove, kak in kaj. (K9.5) … …
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12.14 Odprto kodiranje
Intervju A
ŠT.
IZJAVE

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

TEMA

A1.1

Hmmm… to pa je
najtežje vprašanje za
začetek. Zdaj, jaz se zdaj
pač moram osredotočiti
samo na našo šolo, ker
jaz večinoma sodelujem
s pristojnim centrom v
okviru drugih šol. Ker kot
izvajalka dodatne
strokovne pomoči. Tak
da zdaj kar se tiče
sodelovanja naše šole s
centrom – to bi rekla, da
je vredu.
To so rizične stvari. Jaz
vidim pa največji
problem recimo, če malo
nazaj pogledam, ko smo
tu meli primere, ne.
Potem pa neko povratno
informacijo pričakuješ,
ne.
Vseeno, al s centra, al
potem tudi od
kriminalistov, če pridejo
oni recimo.
Povratne informacije pa
ne dobiš nobene in
potem dostikrat si v
dilemi, kak pa zaj, ne.
Mogoče se pa potem
naslednjič vprašaš al ma
zdaj sploh smisel kam kaj
sporočati pa pošiljati
naprej, če pa itak potem
ne veš, kaj se je zgodilo s
tistim, ne.
Jaz sicer nekak sem
dobila potem odgovore z
obeh strani, z vaše strani
pa od kriminalistov, da
oni potem to sodišču
predajo da tudi oni
baje… enkrat mi je rekla
ena kriminalistka, da tudi
oni ne dobijo povratne
informacije, kar je
popolnoma nesmiselno,
ne.
Ker mi, če mamo otroka
tu… drugače bi blo, če mi
več otroka ne bi tu meli.
Ampak če mamo mi
otroka tu, bi pa vseeno
neko povratno
informacijo verjetno blo
dobro, da mamo, ne.

Sodelovanje šole
s centrom je
vredu

Dobro sodelovanje
med šolo in centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pričakovanje
povratne
informacije

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Vseeno od koga
je povratna
informacija

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Ni nobene
povratne
informacije

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Smiselnost
sporočanja; ni
povratne
informacije

Odsotnost povratne
informacije

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Sem dobila
odgovore; tudi
kriminalisti ne
dobijo povratne
informacije

Prisotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Povratna
informacija bi bila
dobrodošla

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

A2.1

A2.2

A2.3

A2.4

A2.5

A2.6
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A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

A2.11

A2.12

A3.1

A3.2

A3.3
A3.4

A3.5
A3.6

A3.7

A3.8
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Problem je, ne, mi
vseeno mamo otroka tu,
vseeno moraš vedeti kak
odreagirati, pa če zaj pač
pride do tega, da, da se
reče, ok, je blo nekaj, ne.
Kak pa potem
odreagirati.
Pa tudi v končni fazi, če
pa ugotovijo da nič ni
blo, ne. Da je bil neki
lažni alarm. Pa tudi
potem moraš vseeno
malo vedeti kak boš v
naslednji situaciji pri
istem otroku recimo
odreagiral, ne.
Tak da meni se zdi fejst
pomembno, da bi šola
dobila neke povratne
informacije, ne.
Zaj ne vem v kakšni meri
s strani centra, ampak
nekdo bi pač šoli moral
dati povratne
informacije, ne.
V bistvu, malo
prepogosto se ta (šolska)
zakonodaja pa pravilniki
spreminjajo, pa ene
stvari niso dorečene, ne.
Mi mamo pravilnik, mi
vemo, kak moramo
postopati, ne. Je pa
spet… se lahko na isti
odgovor zaj vrnema, kot
sma ble prej, ne.
V bistvu zaj mi nekega
posebnega izobraževanja
nismo meli že nekaj let.
Ko je zakon prišel ven,
potem smo skozi, smo ga
predelali, tak da smo v
bistvu vsi seznanjeni z
njim.
Ostalo se pa v bistvu
sproti dogovarjamo, ne.
Smo taka, vseeno
manjša šola, manj
zaposlenih, tak da sproti
grejo te informacije, ne.
Vsi strokovni delavci.
Tudi dobijo (kuharice,
čistilke) osnovne
informacije.
Mogoče ne vsega, vejo
pa tudi, da zakon je, da
ga je treba upoštevati,
da postopek pač neki
obstaja, ne.
To pa vejo vsi. Vemo vsi
delavci na šoli.

Moraš imeti
informacije, ker
je otrok tukaj

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Tudi če je lažni
alarm, moraš
imeti informacije

Odsotnost povratnih
informacij

Povratne informacje

Sodelovanje

Zelo je
pomembno dobiti
informacije

Prisotnot ovratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Nekdo bi moral
dati povratne
informacije

Odsotnost povratnih
informacij

Povratne informacije

Sodelovanje

Prepogosto
spreminjanje
šolske
zakonodaje in
pravilnikov
Postopanje po
pravilniku

Prepogosto
spreminjanje
zakonodaje

Pomanjkljiva
zakonodaja

Ovire

Natančno
opredeljen postopek

Transparenstnost
postopanja

Ovire

Posebnega
izobraževanje ni
bilo že nekaj let
Seznanjenost z
zakonom

Izobraževanje pred
časom

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Izobraževanje na
temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Ostalo se sproti
dogovarja
Majhna šola
omogoča sprotno
izmenjavo
informacij
Vključeni vsi
strokovni delavci
Tehnično osebje
dobi osnovne
informacije
Tehnično osebje
je seznanjeno o
osnovah zakona
in upoštevanju letega
Informacije za vse

Izobraževanje na
temo nasilja
Izobraževanje na
temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce
Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Izobraževanja na
temo nasilja
Osnovne informacije
za vse zaposlene

Izobraževanje za
strokovne delavce
Izobraževanje za vse
zaposlene

Izobraževanje

Osnovne informacije
za vse zaposlene

Izobraževanje za vse
zaposlene

Izobraževanje

Osnovne informacije
za vse zaposlene

Izobraževanje za vse
zaposlene

Izobraževanje

Izobraževanje

Izobraževanje

A3.9

A3.10

A3.11

A3.12

A4.1
A4.2

A4.3

A4.4

A4.5

A4.6

A4.7

A4.8

Seznanjeni, tak bom
rekla, seznanjeni smo
vsi.
Zaj če vemo, to je pa zaj
drugo vprašanje.
Ne bi rekla, da gre tolko
za nepoznavanje samega
zakona. Tak da v bistvu
vemo.
So pa tiste dileme, ki
sem jih že prej
izpostavila, ne. Al zdaj
rečti, al… pa tak kot ste
sami rekli, ne. Mi se
poznamo z onimi, pa
onim, ne.
In tu, tu bi se znalo kaj
pojaviti, kaka dilema, da
pa zaj al rečem, al ne
rečem, ne. S tem, da jaz
moram reči, da pri nas
gre kar… je pretok teh
informacij da vemo, ne.
Po mojem osebnem
mnenju ja.
Mi, tudi glede na to, da
imamo malo otrok, glede
na to, da mamo pač
otroke s specifikami,
pač… jaz mislim, da
delamo po svojih
najboljših močeh v tej
smeri, da so otroci varni.
Da potem tudi… mi
nekak prakticiramo, da
se sproti takoj s starši
pogovarjamo.
Jaz vedno rečem, ne, ko
smo v dilemi, al zaj je to
že tak daleč, da bi pa
morali center obvestiti al
ne…
…mi vedno nekak
rečemo, ok, prvi korak –
gremo na to, da starše
pokličemo, da se s starši
temeljito pogovorimo.
In potem, če presodimo
pač, da ni blo zadosti,
potem gremo komaj
naslednji korak.
Nekak nismo meli takega
hudega primera, da bi pa
morali iti takoj.
Ampak smo res potem, v
večini primerov je blo
zadosti, da smo starše
poklicali, se temeljito
pogovorili z njimi, jih
potem tudi opozorili, da
v primeru, če se bo
zadeva ponavljala, da

Poznavanje
zakonodaje

Neodgovornost
strokovnih delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Ne gre toliko za
nepoznavanje
zakona

Poznavanje
zakonodaje

Transparentnost
postopanja

Ovire

Dilema pri
posredovanju
informacij zaradi
poznanstva

Poznanstvo v okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Pretok informacij
je prisoten; pri
nas je prisotno
posredovanje
informacij

Ničelna toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Naredimo dovolj
za zaščito otrok
Delo po najboljših
močeh za
zagotovitev
varnosti otrok

Ustrezna zaščita
otrok
Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj
Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Sprotno izvajanje
pogovorov s
starši

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Spraševanje o
potrebi
obveščanja
centra

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Prvi korak –
temeljit pogovor
s starši

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Ob presoji sledi
naslednji korak

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Takojšnje
ukrepanje še ni
bilo potrebno
Razgovor s starši
ob opozorilu, da
se ob
nadaljevanju
težav obvesti
center

Odsotnost potrebe
po posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Odsotnost potrebe
po posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Zaščita otrok
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smo pa po zakonu dolžni
pač vas (center)
obvestiti.
Nismo pa res meli takega
hudega primera, da bi pa
morali direkt.
Dobro, tisto kar je blo
spolna zloraba pa to, to
smo šli takoj.
Drugo pa… fizično
nasilje… pa vedno res
gremo najprej s starši, če
ni res tisto fejst kritično.
Tega pa nismo meli,
razen pravim, tistega
spolnega nasilja, tisto
smo pa šli takoj naprej.
Da vidimo, nekak na
zaupanju gradimo tudi s
starši.
Ker le, vseeno, kak koli
je, so naši otroci
specifični.
Tudi družine so
specifične, v kerih taki
otroci s posebnimi
potrebami živijo.
Ne bi mogla recimo
primerjati z večinskimi
šolami, šolami z rednim
programom. Tam so
množice, tam so tudi, so
druge specifike. Pri nas
pa se mi zdi, da je res
potrebno najprej na tem
zaupanju. Verjamem, da
tudi drugje to delajo,
ampak pri nas še
posebej.
To (prednost), da smo
mali, da nas ni tak dosti,
smo kar precej povezani,
res, če je potrebno v
dnevnem kontaktu s
starši, po telefonu.
Nekateri tudi prihajajo.
Tak da se mi zdi, da je
pomembno, da najprej
rešujemo na nivoju šola
starši, pa potem, če res
ne gre, gremo dalje.
To je podobno (če moraš
na center) kot če se reče
v šoli, da moraš iti k
svetovalni delavki.
Lažje je tudi njim
(staršem). Ker ko je
center, potem je že neki
štempelj.
Lažje se mi potem
dogovarjamo še sami,
čeglih tak kot sem rekla,
vedno pa jih opozorimo.

Takojšnje
ukrepanje še ni
bilo potrebno
Takojšnje
ukrepanje pri
spolni zlorabi
Razgovor s starši
ob fizičnem
nasilju

Odsotnost potrebe
po posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Izpoved otroka

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Odsotnost potrebe
po posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Takojšnje
ukrepanje pri
spolni zlorabi

Izpoved otroka

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Ustvarjanje
zaupanja s starši

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Specifika otrok

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Specifika družin
otrok s posebnimi
potrebami

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Potrebno je
graditi na
zaupanju

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Po potrebi
vsakodnevna
komunikacija s
starši osebno ali
preko telefona

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Reševanje na
nivoju šole, po
potrebi
posredovanje na
center
Obravnava na
centru ima slab
prizvok

Nezmožnost rešitve
na ravni šole

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Negativni prizvok
centra

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Lažje starši
sodelujejo s šolo;
vključenost
centra daje pečat
Dogovarjanje v
šoli ob opozorilu
o možnosti
posredovanja

Negativni prizvok
centra

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Negativni prizvok
centra

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja
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V kolikor se pa zadeve ne
bodo uredile, smo pa mi
dolžni.
In tudi povemo, da bi bli
dolžni mogoče že v tem
prvem koraku.
Zelo. Mnenje okolice…
zelo vpliva.
Sploh v takšnih manjših
krajih, kjer se vsi
poznamo.
Pa mogoče to ne samo v
slabem smislu. Mogoče
pa potem kdo od staršev
tudi vseeno preštudira –
zdaj bom pazil jaz, da ne
bo treba šoli potem še
centra vključiti. Tudi v tej
smeri.
Med zaposlenimi – mi
mamo mogoče srečo, da
verjetno ne v takšni velki
meri, ker mi mamo
vseeno otroke z različnih
krajev. Drugače je
verjetno na eni šoli, ki je
v enem kraju, pa če so še
zaposleni domačini,
potem je to verjetno
drugače. Pri nas mislim
da to ni v taki velki meri.
To pa bom rekla tak – to
je pa tudi že odvisno od
izkušenj, ki jih maš
recimo.
Zaj nedolgo nazaj je bla
ena kolegica na sodišču
zaradi stvari izpred petih
let verjetno. In je bla
drugič. Prvič je rekla, da
je pač povedala, kak je
blo. Mi se vedno
pogovarjamo, ker se
pogovarjamo… ker
vsaka, ki gre na sodišče,
pride, pa se
pogovarjamo. Pa potem
tudi ko pride nazaj pove,
kak je blo. In jaz vedno
pravim, pa tudi, ko sama
sem že bla na sodišču –
izogibajmo se mnenja
lastnega, samo dejstva
poveš tam. Da nimaš kaj
svojega mnenja izražati.
Je pa bla zaj zadnja
izkušnja ene sodelavke
kar precej negativna. Ker
so full vrtali na sodišču in
saj pravim, za zadeve
izpred petih let…
Jaz vem svojo izkušnjo,

informacij na
center
Mogoče bi bilo
potrebno takoj
posredovati na
center
Velik vpliv okolice

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Poznanstvo v okolici

Vpliv okolice

Poznanstva v
manjših krajih

Poznanstvo v okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov
Vpliv zunanjih
dejavnikov

Možnost
razmisleka
staršev v izogib
obravnavi na
centru

Poznanstvo v okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Otroci iz različnih
krajev

Odsotnost
poznanstva okolice

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Strah pred
sodiščem odvisen
od izkušenj

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Negativna
izkušnja na
sodišču za zadeve
izpred petih let

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Misel odhoda na

Zadržek pri

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
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ko sem bla, jaz sem si
vse zapisnike nesla s
sabo. In sem rekla,
oprostite, jaz mora pa to
pogledati, jaz se pa res
ne spomnim, kak je blo
takrat. Tak da, ja, jaz
mislim, da pa ta misel,
da bo pa še treba kdaj na
sodišče iti, pa bi znala
zavreti malo vsakega.
Bolj sodišče kot okolica.
Pri strokovnih delavcih
po moje bolj sodišče.
Zato, ker so to taki
dolgotrajni procesi. Mi si
nekak želimo, da bi se
zadeva rešila čim prej.
Potem to vse skup traja.
Najprej mora pri vas (na
centru) trajati nekaj časa,
potem na sodišču tak vsi
vemo, kak dolgo traja,
mi bi pa radi rešitev za
otroka čim prej.In zato
se mogoče tudi v večih
primerih poslužujemo
tega, da starše si
pokličemo, pa da se s
starši pogovorimo.
Pri nas definitivno.

Pri nas so zaposleni
večinoma defektologi,
specialni pedagogi, tak
da. Pa to že z
dolgoletnimi izkušnjami
večinoma, tak da…
moramo biti bolj
senzibilni.
Smo podkovani, kar je
mogoče včasih tudi
oteževalna okoliščina.
Večkrat podobno, kot za
moje delo. Preveč je
papirologije.
Jaz bi se… jaz bi se, pa
verjamem da tudi
delavke na centru rajši v
večji meri ukvarjala z
ljudmi, kot s papirji.
In zaj, ko mora biti vsaka
zadeva na papirju, ko
moraš meti ne vem
kolko soglasij, ne vem
kakšna soglasja, ostane
bistveno premalo časa za
delo z ljudmi, ki bi pa blo
pomembno. In namesto
da bi ve (socialne
delavke) recimo lahko šle
na teren, med ljudi, se

sodišče lahko
zavira vsakega

posredovanju
informacije

dejavnikov

Oteževalna
okoliščina je bolj
sodišče kot
okolica

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Rešitev za otroka
čim prej; zato
sprva pogovor s
starši na šoli

Negativni prizvok
centra

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Senzibilnost
strokovnih
delavcev
Kader
defektologov,
specialnih
pedagogov z
dolgoletnimi
izkušnjami

Senzibilnost za sum
na nasilje

Ustrezna senzibilnost

Senzibilnost

Senzibilnost za sum
na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Podkovanost
strokovnih
delavcev
Preveč
papirologije

Senzibilnost za sum
na nasilje

Ustrezna senzibilnost

Senzibilnost

Neposredno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Želja po delu z
ljudmi

Neposredno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Bistveno premalo
časa za delo z
ljudmi; papirji
vzamejo preveč
časa, ki ga ne
ostane za delo z
ljudmi

Neposredno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja
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potem v pisarni s papirji
ukvarjate. Tu je ena
precej velka povezava
tudi s svetovalnim delom
recimo. To kar meni ni
všeč.
Meni so vsi obrazci
nesimpatični.
Jaz sem vedno, ko je blo
tak daleč, da… Jaz
vseeno tolko poznam
ženske na centru, da se
mi zdi to še vseeno bolj
primerna pot. Da
pokličeš… preveriš, v
bistvu neko potrditev
poiščeš, če delaš v pravi
smeri al ne. Meni je to
fejst pomembno.
Meni je vseeno v prvem
planu otrok, otroku
pomagati, če pač je tak
daleč, da je v težavah.
Tak da se v tistem
trenutku ne ukvarjam s
tem, kaj si misli kdo na
drugi strani telefona.
V našem skupnem delu
je pa otrok.
Posredovanje povratnih
informacij – tu se meni
zdi največji problem, jaz
mislim da bi tu blo treba
nekaj narediti. Nekje, na
neki ravni bi se to
moralo verjetno urediti.
Ne vem, to kar je
iluzorno, da nas in vas
(centre) razbremenijo
papirologije do določene
mere. Samo to se bojim,
da ni izvedljivo.
Da bi v bistvu meli več
časa za neposredno
sodelovanje, za delo, za
pogovore, tudi na neki
neformalni ravni
mogoče.
Da ne bi blo vse po nekih
reglcih.
Jaz recimo mam
izkušnjo, ko sem enkrat
dobila zahtevek, da sem
morala nekaj napisati na
socialno, pa sem pač
potem tudi pričakovala
odgovor. Zaj če jaz
dobim zahtevek za
poročilo o otroku, o
funkcioniranju otroka,
pač vseeno pričakujem
neki odgovor, kak pa
zdaj ta zadeva poteka.

Obrazec kot ovira
pri postopku
Bolj primerna pot
neformalen
pogovor preko
telefona

Izpolnjevanje
obrazca
Izmenjava
informacij

Transparentnost
postopanja
Pričakovanja do
centra

Ovire

V prvi vrsti
pomoč otroku

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Ni pomembno
mnenje na drugi
strani telefona

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Skupno delo v
korist otrok
Težavo
predstavlja
posredovanje
povratnih
informacij

Ustrezna zaščita
otrok
Odsotnost povratne
informacije

Zaščita otrok –
skupen cilj
Povratne informacije

Zaščita otrok

Razbremenitev
dokumentiranja

Neposredno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Več časa za
neposredno
sodelovanje,
neformalen
pogovore

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Umik predpisov

Nefomralno
sodelovanje
Odsotnost povratne
informacije

Razbremenitev
dokumentiranja
Povratne informacije

Možnosti
izboljšanja
Sodelovanje

Pričakovanje
odgovora na
podano poročilo

Sodelovanje

Sodelovanje
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Pa vem, da, saj to je že
dolgo nazaj, da sem
potem smo eno srečanje
meli, pa sem pač
vprašala, če lahko jaz
kako povratno
informacijo dobim, pa se
mi je takrat povedalo, da
pač moram jaz to na
zahtevku spodaj napisati.
In od takrat naprej
striktno pišem, ampak še
vedno mi manjkajo, še
vedno ne dobim
povratne informacije.
Tak da zdaj… te se pa jaz
vprašam, če pa zdaj ma
to smisel, da jaz… od
mene nekdo zahteva, da
jaz poročilo o otroku
dam, jaz pa potem
nimam čist nobene
povratne informacije.
Vredu, jaz vem, da
moram to napraviti,
samo vseeno bi pa blo
fajn, da pa zaj jaz vem,
kaj se je… Ker recimo, ne
vem, v primeru ločenih
staršev, ko tak malo
pikata eden drugega
prek otrok, pa potem tu
sociala nastopi, pa to
hoče malo pogladiti
oziroma ko mate vi te
razprave tam, pa
pogovore s starši, bi pa
jaz tudi mogoče potem,
če sem že poročilo o
otroku podala kak otrok
funkcionira v šoli, bi pa
vseeno tudi mogoče
kakšno povratno
informacijo…
…bi bla je vesela… da jo
potem posredujem
ostalim strokovnim
delavcem, da vemo
recimo ne, ker dostikrat
pač kakšne zadeve doma
fejst vplivajo na otroka.
Potem pa tega nimaš.
Mislim, da je to tisto.
Saj… te se pa jaz
vprašam, zakaj bom pa
zdaj jaz spet naslednjič
pisala poročilo. Nič ne
vem, al se je kaj
spremenilo doma…
dobro, saj mene se v
končni fazi ne tiče, kaj se
je doma spremenilo,
ampak do določene meje

Vprašanje po
povratni
informaciji, ki je
možna na podlagi
zahtevka

Odsotnost povrane
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Po oddanem
poročilu ni
povratne
informacije

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Pomembnost
povratne
informacije za
nadaljnje delo z
otrokom

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Ugotavljanje
smiselnosti
pisanja poročil
brez povratnih
informacij

Odsotnost povratne
informacije

Povratne ifnormacije

Sodelovanje
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pa, ker to vpliva na
otroka. Ampak jaz ne
vem nič potem.
Smo meli pred leti že. Se
spomnim, smo meli, ko
smo bli v Središču in tam
sem jaz glih dobila toti
odgovor, napisati spodaj,
da hočem povratno
informacijo in res od
takrat pišem, ampak še
vedno ni.
Ne vem, mogoče bi se pa
res kdaj vsedli. Samo
potem vi (center) niste
nam dolžni dati teh
informacij recimo in
potem jih pač mi ne
dobimo, tak da zdaj, toto
srečanje ne vem, če bo
kaj spremenilo, če mate
vi v pravilniku napisano,
da vi nam niste dolžni
dati informacij.
Jaz se bojim, da bi se,
tudi če mi sedimo skup
tri dni, pa se to menimo,
da potem glih tak ne bo
nič drugače, zato ker pač
vi mate svoje reglce, pa
mi mamo svoje reglce, ki
pa dostikrat niso
usklajeni, da bi bli res v
maksimalno dobro
otroka.
Ker jaz se spomnim
recimo, da sem enkrat
tudi tak neformalno z
eno kolegico vašo
pogovarjala, pa pravim,
kolko pa te zaj še mate vi
otrok od naših družin z
(ime šole) v obravnavi?
Pa začne študirati, pravi
ja, eh saj zaj so vsi vredi,
samo k onim še malo
gremo in mi je kar
besedo vzelo, glede na
situacijo, ki sem jo jaz iz
šole poznala.

Na skupnem
srečanju
informacija o
pripisu za
povratno
informacijo;
povratne
informacije še
vedno ni
Center ni dolžan
posredovati
povratne
informacije;
srečanje ne bo
ničesar
spremenilo

Neodzivnost centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Neodzivnost centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Vsaka insitucija
ima svoja pravila,
ki niso usklajena

Sodelovanje med
šolo in centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Neformalen
pogovor;
izmenjava
informacij

Odsotnost povratne
informacije

Povratne informacije

Sodelovanje

Intervju B
ŠT.
IZJAVE
B1.1

IZJAVA

POJEM

KATEGORIJA

NADKATEGORIJA

TEMA

Korektno.

Sodelovanje je
korektno

Sodelovanje
med šolo in

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje
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B2.1

Neodzivnost CSD. Kljub temu,
da sem rekel korektno.
Neodzivnost.
Zakonodaja je jasna.

Center ni odziven

B2.3

Pričakujem povratno
informacijo.

B2.4

Pričakujem v uglednem času
tudi potem, kaj jaz vem, če
gremo o timih, ki bi se morali
sponavlati, ne pa da tri četrt
leta potem pride vabilo na
prvi sestanek in tak naprej.
Tak da tisto korektno vzamte
pogojno.

Pričakovanje
povratnih
informacij
Timi bi morali biti
pogostejši; zamik
pri vabljenu na
timske sestanke

B2.2

B2.5

B3.1

B3.2

B3.3

B3.4

B3.5
B3.6

B4.1
B4.2

B4.3

B5.1
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V skladu z letnim načrtom,
ampak sigurno je to vsako
drugo leto al pa… ogromno,
ogromno mamo tega, ker je
tudi primerov takih in
drugačnih precej.
Vsi delavci šole. Vsi delavci
šole, večinoma pa strokovni
delavci.
Nikoli nismo imeli problemov
tudi z, bi reko, kakim koli
nasiljem ostalih delavcev, pa
nenazadnje je naloga
strokovnega delavca da, če
zazna sum nasilja, da
ustrezno reagira.
Saj dobro, lahko bi rekli, da je
vseh, ampak verjamem da je
hišnik usposobljen za to.
Sigurno bi prišo povedat.
Menim, da so zaposleni
usposobljeni.
Trdim, da ni problem z
poznavanjem oziroma z
prijavljanjem primerov,
problemi so kje drugje.
Menimo, da naredimo vse,
kar je potrebno, zaznamo, …
… mamo ničelno toleranco
tako, kot je tudi zakonodaja,
…
… počasi pa obupujemo, kljub
temu, da ne smemo, ker
nismo zadovoljni z delom
nekaterih strokovnih
delavcev centra za socialno
delo oziroma tudi z… kljub
temu, da vem, da je to
kompleksna stvar, z dinamiko
reševanja.
Glejte, stvar je jasna, ko gre
za neko stvar, za katero

centrom
Neozivnost
centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Natančno
opredeljen
postopek
Odsotnost
povratne
informacije
Timski sestanki

Transparentnost
postopanja

Ovire

Povratne
informacije

Sodelovanje

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Korektno
sodelovanje je
pogojno
Izobraževanja
vsako drugo leto;
ogromno
izobraževanj

Nezadovoljstvo/
nezaupanje v
delo centra
Izobraževanje
vsake dve do tri
leta

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Informacije dobijo
vsi zaposleni

Osnovne
informacije za
vse zaposlene
Ničelna
toleranca do
nasilja

Izobraževanje za
vse zaposlene

Izobraževanje

Toleranca do nasilja

Ovire

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Prepoznavanje
znakov zlorabe
Poznavanje
zakonodaje

Posredovanje
informacij
Transparentnost
postopanja

Zaščita otrok

Ustrezna zaščita
otrok
Ničelna
toleranca do
nasilja
Nezadovoljstvo/
nezaupanje v
delo centra

Zaščita otrok –
skupen cilj
Toleranca do nasilja

Zaščita otrok

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Zakonodaja je
jasna

Naloga
strokovnega
delavca je
reagirati ob
zaznanem sumu
nasilja
Hišnik bi
posredoval
zaznan sum
nasilja
Usposobljenost
zaposlenih
Težava ni v
nepoznavanju
zakonodaje oz. v
posredovanju
informacij
Ustrezna zaščita
otrok
Toleranca do
nasilja je ničelna
Nezadovoljstvo z
delom nekaterih
strokovnih
delavcev centra
oz. z dinamiko
reševanja

Po oceni
strokovne službe

Ovire

Ovire
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strokovna služba oceni, da je
potrebno narediti prijavo,
naredimo prijavo istočasno
na center in na policijo.
Tudi v primerih, nekaterih, se
svetovalna služba konzultira
oziroma povezuje s centrom
za socialno delo, tam mogoče
kjer je, tako, bi reko
zanemarjanje oziroma stvari,
ki so dalj časa trajajoče, pa
niso tiste akutne, fizično
nasilje al pa kako drugo
nasilje, ampak je posledica
socialnih razmer. Tak da…
poglejte… tu nekje, tak kot
sem reko.
Nimamo vzvodov. Ne vidim
prednosti, ne vem prednosti.
Sami rešujemo… sigurno
povabimo na razgovor, če je
neko, prvič, zanemarjanje, da
otrok ni čist recimo, da je
sum, da na neko tako…
mogoče… nekoliko drugačno
gledanje staršev, poskušamo
staršem razširiti obzorja, pa
stvari potem obrazložiti.
Dočim pravim, nimamo pa
tolerance tam, kjer gre za
fizično nasilje ali kako drugo
obliko nasilja.
…center bi moral neke stvari
vseeno dosti bolj odločno. Jaz
se zavedam, da ni enostavno
iti v odvzem pa enih stvari.
Ampak braniti pravice tistih
trpinčenih otrok pa je treba
na nek način bolj odločno
nastopit do staršev.
Tu smo že pred leti razčistli.
Smo meli, smo meli
delavnice.
Nenazadnje je nekaj delavcev
z okolja, ampak tu ni.
Je pa res, da je potem v
nekem primeru tudi že bilo
pred leti, ko ravno ta
neodzivnost, pa povratna
informacija, bumerang, pride
do tega, da učitelj dobi
potem, bi rekel po prstih. To
se je dogajalo, ampak… ni, to
ne sme vplivati.
To (informacijo) sem jaz
razčistil, pa smo se zavedali,
ker ostane potem naša
odgovornost in tu…
Je pa res blo nekaj primerov
takih, da je potem, ker so
verjeli na centru, ker je
najlepše potem stvari umiriti

prijava na center
in na policijo

Konzultacija s
centrom v
primerih
zanemarjanja

Informiranje pri
centru

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Ni prednosti
reševanja zadev v
šoli; staršem
razširiti obzorja

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Ni tolerance do
nasilja

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Center bi moral
nastopiti bolj
odločno

Odločno
postopanje

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Braniti pravice
trpinčenih otrok

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Delavnice o vplivu
okolja na
sporočanje
Poznanstvo v
okollici ni vzrok za
nesporočanje
Pred leti
neodzivnost
zaradi izhajanja iz
šolskega okoliša

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Odgovornost za
posredovanje
informacije

Zavedanje
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Na centru so
stvari umirili;
starši pridobili na
moči

Slab odziv
centra

Delovanje centra

Mnenje o
centru
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pa fino tak malo pod
preprogo dati in potem pride
naslednjič starš in pove, kaj
ste napenjali, če pa vidite, da
nič ni.
Saj ni samo neka stroga
sankcija, ampak tudi so z
razgovori…
Pa še ena stvar, če boma
prišla do tega – meli smo pa
vsaj deset primerov v teh
letih. Moram povedati, da
nismo na isti strani. To se
pravi, da so starši dobili
drugačno informacijo o šoli,
pa celo potuho neko, pa češ,
kaj bodo oni, pa sem pa tja,
pa saj ne vejo, pa to.
Mi smo na to dvakrat, trikrat
opozorili, ampak potem smo
obupali. Isto, isti primer smo
meli tudi z zdravstveno
službo, doktor … (priimek
pediatra). Sem ga povabil na
razgovor, pa smo uredili.
Ker enotnost delovanja pa je
res zelo pomembna. Če mi
zaznamo… mi smo tisti na
terenu prvi. Vi (center) ne
vete, ker ne hodite ven, če ni
potrebe, pa neko idilično
hišico z lepo fasado, zaznamo,
potem mora to biti neka
podaljšana roka, nadgradnja
tega ravno center. To je moje
mnenje.
Ja, ja, ja.
Ogromno debatiramo, tudi
mamo redno na konferencah,
pa okolje je tako, da smo
prisiljeni.
Jaz bi tak rekel, (ime kraja),
ostanki viničarij, ogromno je
alkoholizma še prisotnega,
nekaj družin je v nekem
začaranem krogu.Ljudje so
pridni, pa marsikdo dela dve
službi, nenazadnje mamo, če
bi statistično vam zaj
pripravo, od ..., kaj sem
ravnatelj, ogromno primerov
samomorov staršev, ločitev,
enega leta smo meli, pred
štirimi leti valeto, pa je blo 25
otrok, 14 razvezanih staršev,
tak da je ogromno tu travm,
pritiskov, res.
To se pogovarjamo in tudi se
zavedamo odgovornosti.
Glejte, on (center) se mora
boriti za to v družbi, da si
pridobi podlago, tudi

Zadostujejo
razgovori

Nekvalitetno
opravljene
storitve
Nestrokovnost
zaposlenih

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Kljub opozorilu se
nestrokovnost ni
nehala

Neodzivnost
centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Enotnost
delovanja; center
je nadgradnja

Pomoč ob
nemoči šole

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Prisotnsot
senzibilnosti
Razpravljanje o
senzibilnosti

Senzibilnost za
sum na nasilje
Izobraževanje/
usmerjanje

Ustrezna
senzibilnost
Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Prisotnost
alkoholizma,
trdega dela za
preživetje, razvez,
samomorov

Seznibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Pogovor o
specifiki okolja
Center mora
poiskati mesto v
družbi

Izobraževanje/
usmerjanje
Uveljavitev
dobrega imena
v družbi

Pomanjkanje
senzibilnosti
Delovanje centra

Senzibilnost

Razprava centra s
starši o ukrepanju
šole

Senzibilnost

Mnenje o
centru
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zakonodajno.
Drugače bi jaz reko, če se
vrnem na prvo vprašanje,
mislim, da je blo prvo
vprašanje povezano z
zakonodajo pa s tem. Jaz sem
že davno predlagal, ampak
normalno, saj tega nihče ne
vpraša… celi sistem je
napačen.
Zaj če vam primer povem,
center bi lahko mel v mnogo
primerih, kak se reče, škarje
pa platno. Neke vrste
zanemarjanja otroka sigurno
je, če starši ne opravljajo
svojih dolžnosti do otroka, pa
posledično delo v v šoli trpi in
tak naprej. Ma pa po drugi
strani center, je zaj tista
institucija, ki odobrava…
preko centra gre izplačilo
otroških dokladov in tak
naprej.šoli trpi in tak naprej.
Se pravi, če mi sodelujemo,
mi zaznamo, da starši ne
poznajo… nenazadnje je zdaj
ogromno tudi takih mladih
staršev, da mogoče ne vejo,
ne poznajo vloge starševstva,
bi reko. Bi blo ko ena
napotnica povezano. Če
strokovna služba oceni, da je
za vas gospa priporočljivo, ker
svoje naloge ne opravljate
tak, kot bi lahko, al pa mi
menimo pač, ki smo … za to,
vas lepo vljudno, vse na fini
način, neko 30-urno
izobraževanje šole
starševstva al pa nekih stvari.
Pa ne rabimo dajati
rumenega kartona… pa je
vmes nekaj o nasilju, nekaj o
alkoholizmu, nekaj o
vzgledu… tak naprej… Ker če
pa se tega ne bote udeležili,
pa bomo meli možnost tisto
boniteto vam vzeti, ker
bonitete pa vi (center) dajete.
To je zaj to. Ni nobene…
delajo, kaj hočejo. Vi jim date
dnar za otroke, oni… mi
mamo dolžnike. Pred leti je
blo možno, zdaj spet ni
možno… oni tega ne dajo,
ampak dajo za avto pa za
fasado. Zanemarjajo. Otroci…
imamo polovico otrok, nimajo
kosila. Gre ob pol štirih, pride
domov. Ob šestih, pol sedmih
je v službi, na eni malci – kruh
namazani, recimo, ne, kaj je

Sistem je v celoti
napačno
zastavljen

Pomanjkanje
pooblastil
centra

Sistemska raven

Možnosti
izboljšanja

Zanemarjanje
otrok zaradi
nepoznavanja
vloge starševstva;
Vključitev staršev
v tečaje,
izobraževanja;
sankcija odvzem
bonitet

Vključitev
staršev v
izobraževanja

Sistemska raven

Možnosti
izboljšanja
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pa to drugo? Posledično je
drastično preveč… in tu, v teh
dveh stvareh jaz mislim, da bi
dosti na državnem nivoju
moralo biti sodelovanje, da bi
melo malo večjo vlogo bi
rekel center v teh primerih.
To so stvari in tu bi bla
možnost po moje. To je po
moje. Ni to zaj neka prisila. To
bi moralo biti sistemsko
urejeno, ker če ma boniteto,
možnost pridobivanja, je tudi
naloga neka. In če nekdo na
strokovnem področju, pa da
se potrdi skoz neke stvari, da
je potreben česa takega,
zakaj pa ne bi mu pogojili. To
tak je. Lahko delajo s tem kar
hočejo.
Pa dobro, to so pač neke
pravice, ampak v tem
trikotniku al pa v krogu, kaj se
tiče prejemkov, bi reko nekih
bonitet, ki jih država preko
centra ureja, je isto kot pri
nas, ko je šlo leta nazaj v neko
slepo stran… niso samo
pravice otroka, ampak so tudi
obveznosti. Niso samo
pravice staršev, al pa
občanov, ampak so tudi
obveznosti. Ena obveznost je
potem skrbeti za svojega
otroka. Če pa nekdo oceni pa,
saj ni z lahkoto pa, bi reko
vsak se malo, ko ste prej
vprašali, v strahu tudi zaveda
kaj pa bo, pa če je iz okolja pa
to, sosedje, pa ono pa tretje,
prijavo narditi.
Ni tak enostavno, moraš biti
odgovoren, no boš se zaj
samo, na osnovi kaj jaz vem,
maščevanja al pa česa pa
odločo za to. Pač tak… tu so
stvari take, ki bi se dale boljše
urediti… moje mnenje.
Prvo kaj je, bi trebalo več
sodelovati.
Več bi reko nekih takih…
mogoče na nivoju leta,
enkrat, vsaj enkrat letno
skupni sestanek, mogoče
vodstev, pa svetovalnih služb,
pa delavk na terenu vaših, pa
vodstva… pa mogoče ravno
take stvari v malo …. obliki
vprašati, pa se pogovoriti, pa
da nam nenazadnje tudi vi
predstavite vaše poglede, pa
vaše omejitve zakonodaje in
tak naprej. Da mi povemo

Sistemska
ureditev brez
prisile;

Vključitev
staršev v
izobraževanja

Sistemska raven

Možnost
izboljšanja

Strah pred
sledicami prijave
in pred reakcijo
okolice

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Odgovornost
strokovnega
delavca

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunajih
dejavnikov

Potrebnega je več
sodelovanja
Skupni letni
sestanki;
izmenjava
informacij

Izmenjava
informacij
Letna srečanja

Sodelovanje med
šolo in centrom
Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja
Možnosti
izboljšanja
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stvari, potem pa tudi…
Predvsem pa kaj jaz vem, bi
reko doslednost, dinamika.
Ker če v nekem aktu, zakonu
o preprečevanju nasilja, kakor
piše, da je treba v toliko
mescih sklicati ta
multidisciplinarni tim… je to
treba narediti, to je vaša
odgovornost. To drugače ne
gre. Če pa vi pri tem že… ker,
to bi trebalo prej, trikrat prej,
kot pa pozneje, ker zaj so
problemi.
Mi smo najavli, zaj so
problemi v tej družini. Daj
bože, mogoče se bodo čez čas
uredili, ampak zaj bi trebalo
urgentno stvari reševati. Ne
pa pustiti. Ja, mi (šola) smo
prijavo nardili, mi zaj čakamo,
vi (center) ste prijavo dobli,
aha, zaj pa mamo šest
mesecem časa za sklic
multidisciplinarnega tima, pa
to, pa se… mislim, da je šest,
al kolko je… ampak stvari so
predolge.
Nenazadnje, svetovalna
služba, ko ogromno kliče, pa
so neke stike tudi že dobre
navezali z našimi delavkami,
je povratna informacija zlo
dobra.
Ker dostikrat pa pride ravno
do tega, da povratno
informacijo dobimo od
staršev, ki negativne be… jaz
vem, da včasih sprevržejo,
besede malo drugače
obrnejo.
Dalo bi se več narditi. Šteka.
Če mi opazimo… 99%
primerov je takih, da ko
prijavimo, pa je učiteljca, da
je… strici so prijavljali recimo,
da pretepajo (starši), ampak
je reko saj, saj vete, kaj bo
naredo. Soseda je prijavla…
otroci pridejo plavi, ker niso
hteli zjutraj ob sedmih jesti
konzerv ribjih. Jaz še jih zaj ne
jem, pa jih nikoli nisem, ker
mi smrdijo… jih je nažgal, tak
da so bli, ne… Ampak, oni vsi
zanikajo. In tudi majo tiste
lizike, korenček pa palca je
stara metoda, kaj bo otrok
drugo, ko da bo zanikal. Mi pa
smo zato, da prepoznamo, do
kere meje… al je res to čista
laž, izmišljotina nekoga, al pa

Odgovornost
centra je sklicati
multidisciplinarni
tim

Slab odziv
centra

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Šola javi in je
treba stvari
urgentno
reševati; stvari
predolgo tečejo

Dolgotrajnost
postopka

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Neformalno
posvetovanje s
centrom dobro
poteka

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Povratna
informacija pride
od staršev

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Center bi lahko
naredil več
Otrok nasilje
zanika; strokovni
delavci morajo
prepoznati znake
nasilja

Slab odziv
centra
Ustrezna zaščita
otrok

Delovanje centra

Mnenje o
centru
Zaščita otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj
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otroka.
Ampak potem, ko pa center
dela, ko center to začne
dopovedovati da več naj ne
laže, ker s tem nam vsem čas
jemlje na sestanku… eh, ne,
to je pa potem predaleč. Al
pa je mogoče, da je dosti
stvari, ki se rešijo, pa je tisto,
se ti zdi samoumevno.
Mogoče jaz to zaj napačno…
je nekaj, nekaj slabih izkušenj
je.
Kaj bi reko? Ne vem. Je pa
dosti tega, preveč je. Nasilja
je preveč v družini… to, to se
nihče ne zaveda in… Pravim,
jaz sem vam reko, da mamo
ničelno toleranco in sem jaz
zahtevo to.
Smo tudi individualne
razgovore opravili, pa sem
delavko pripravo do tega
skozi projekcijo možnih
dogodkov vnaprej, če mi ne
bomo reagirali, pa kaj je
manjša škoda, da je potem
kaki pritisk iz okolja na to
delavko, al pa če se otroku to
konstantno dogaja. Pa ker po
navadi to nasilje raste, če ga
nekdo ne zajezi, če nekdo ne
da rdečega al pa rumenega
kartona, pa malo… saj to je
končni cilj, drugače pa vem…
ampak res.
Pa res pretehtamo, ne bi radi
brez veze nekaj. Ampak neke
stvari so pa take.
Saj sem… pa smo vedli, ko
smo meli tu prepoved
približevanja… ene družine…
eden pije, te sta pila ogromno
oba, oče pa mati, sem tja. Do
tačas, da je prepoved prišla,
pa to, sta se ona pobotala.
Kljub, ne, normalno, kaj pa
bota. Hišo gradita, sta si
spovedala, tak reagirata,
morata iti naprej, ampak…
ker sta prišla v šolo, ker
delata… saj stiska totalna.
Delata totalno dosti, nikogar
ni, punca pa vodi prireditev,
šesti, sedmi razred,
fantastična je. Ona je lahko, al
bo zdravnica al bo kajkoli, če
bo mela podporo okolja. Vse
je lahko. In, da sta onadva
ocenla, da je ura na dan
dovolj, da otrok dela za šolo…
ker ma tudi druge obveznosti.
Recimo, ker mora ona za

Količina primerov
je vzrok za
površinsko
obravnavo

Nestrokovnost
obravnave

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Preveč je nasilja v
družini; ničelna
toleranca do
nasilja

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Spodbujanje
strokovne delavke
k posredovanju
informacij; končni
cilj je zajezitev
nasilja

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Tehtanje situacije

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Stiska staršev;
reševanje skozi
razgovor

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

mlajšega brata, ker mora
doma kuhati, ker mora
počistiti, eno drugo tretjo. To,
to so stvari, ki… pol lahko… to
nič ne moreš z dekretom, pa
na center… to se lahko skozi
razgovor.

Intervju C
C1.1

C1.2

C1.3

C1.4

C1.5

C1.6

C1.7

C1.8

C1.9

C2.1

Jaz ne bi mogoče tak
negativno kot ravnatelj, ne…
jaz mislim, da se trudijo… da
se trudite.
Tak da s centrom za socialno
delo pa je tako... jaz sem
osebno pač taki človek, ki
zaupa rad… prehitro včasih
no… tak da jaz navadno
pokličem, ko sem v kaki
dilemi, ne, tudi strokovne
delavke na centru vedno
rečejo pisno… napišite…
Pošljite, morate poslat.
Kak pa potem obravnava
teče, pa je zaj druga stvar.
Pogrešam mogoče malo več
feedbacka.
Recimo mogoče, ko mamo
kake multidisciplinarne time,
da ne dobimo zapisnikov
recimo.
To, da smo vključeni v
multidisciplinarne time, to se
mi zdi super in zelo
pomembno.
Mogoče bi morala biti še
večkrat… lahko bi bla kaka
povratna informacija še
mogoče s centra.
Ne vem. Je, se odvija, je
boljše, kot je blo pred leti
recimo, ko še tega pravilnika
ni blo.
Se mi pa zdi no tak, da šole ne
vem, al majo subjektivni
občutek… ne samo pri centrih
za socialno delo, tudi recimo
glede ministrstva, al pa
zavoda, al pa glede kakih
inšpekcij.
Da šola dostikrat ostane
sama. In si moraš sam iskat
informacije, kaj… mislim… ne
vem.
Ne, saj, zakonodaja je čisto
jasna.

Ne bi negativno;
na centru se
trudijo

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

V dilemi klic na
center; center
zahteva pisno
obveščanje

Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Pomanjkanje
feedbacka

Odsotnost
povratnih
informacij

Povratne
informacije

Sodelovanje

Zapisnikov MDTjev ne dobijo

Timski sestanki

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Pomembna je
vključenost v
MDT-je

Timski sestanki

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Povratna
informacija s
centra

Odsotnost
povratnih
informacij

Povratne
informacije

Sodelovanje

Sedaj je boljše kot
pred leti

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanja ni ne
pri centrih, ne pri
ministrstvu, ne pri
drugih zavodih

Neodzivnost
centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sami moramo
iskati informacije

Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Zakonodaja je
jasna

Natančno
opredeljen

Transparentnost
postopanja

Ovire
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C2.2

C2.3

C3.1

C3.2

Nalagajo nam, da, sum nasilja
pač prijavimo. To je čisto
jasno. Ne, torej, če ti pove…
če, če vidiš.
Problem so mogoče, problem
je recimo to zanemarjanje.
Tu, tu je vedno taka… ne veš,
kdaj, kdaj je tisto, ko že res
gre za zanemarjanje, al, al gre
zato, da se starši trudijo, pa
enostavno ne znajo, pa rabijo
pomoč, čeprav tudi v tem
primeru je fajn, da se javi na
center, da jim center
pomaga. Ja, ne dojemajo pa
tega kot pomoč.
Da bi šola sama organizirala,
zaj že dolgo… takrat, ko je
izšel ta pravilnik, zaj ne vem,
katerega leta je to blo…
2012… že dolgo nazaj.
Takrat smo bli, takrat je bil
tim iz šole poslan na to
usposabljanje in potem smo
meli usposabljanje strokovnih
delavcev, …

C3.3

… tudi starše smo seznanjali s
tem.

C3.4

Drugače v šolski publikaciji
se… je na zadnji strani
naveden pač ta člen iz
pravilnika kdaj je nasilje
nasilje. Protokole mamo v
vseh prostorih… protokole
ravnanja. V skupnih prostorih,
v zbornici recimo.
Saj v glavnem pa smo tak
mali, da se tak… tak vejo, da
morajo priti do mene al pa do
ravnatla, pa to gre naprej.
To pa ste me zaj dobli.
Mogoče takrat prvič da so bli
vsi (tudi kuharice, čistilke),
zdaj pa verjetno ne.
Če bi hišnik videl, sigurno bi
prišel. Če bi pa slišal, da se
pogovarjajo recimo, to pa že
nisem tak čist sigurna. Jaz
mislim, da bi (prišel). Jaz
mislim, da bi vsak no.
Nepoznavanje… torej kadar
so znaki nasilja jasni, jasno
vidni recimo, al pa otrok sam
izrazi, ni težav.
Problem je recimo, ko se
začne otrok drugače obnašat,
ko so neki taki, ne neposredni
ampak posredni znaki. Saj
takrat tudi začnemo
raziskovat. Recimo uspeh

C3.5

C3.6

C3.7

C3.8

C3.9
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Jasno je, daj je
sum nasilja
potrebno prijaviti

postopek
Natančno
opredeljen
postopek

Transparentnost
postopanja

Ovire

Zanemarjanje ali
nevednost
staršev, ki
obravnave ne
dojemajo kot
pomoč

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Že dalj časa nazaj

Izobraževanje
pred časom

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Tim iz šole je
opravil
usposabljanje;
posredovanje
strokovnim
delavcem
Informiranje
staršev o nasilju

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
stokovne delavce

Izobraževanje

Informiranje
staršev

Izobraževanje

Protokoli
ravnanja v
skupnih prostorih

Osnovne
informacije za
vse zaposlene

Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce
Izobraževanje za
vse zaposlene

Posredovanje
informacij
svetovalni službi
ali vodstvu
Ob novosti v
zakonodaji vsi
zaposleni na šoli

Natančno
opredeljen
postopek

Transparentnost
postopanja

Ovire

Osnovne
informacije za
vse zaposlene

Izobraževanje za
vse zaposlene

Izobraževanje

Hišnik bi
posredoval
informacijo

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Nepoznavanje
zakonodaje pri
jasnih znakih ni
ovira
Posredni znaki
zlorabe;
informiranje pri
svetovalni službi;
raziskovanje pri
starših

Poznavanje
zakonodaje

Transparentnost
postopanja

Ovire

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok skupen cilje

Začita otrok

Izobraževanje

C4.1
C4.2

C4.3

C4.4

C4.5

pade, neke spremembe na
vedenju so, pa takrat pridejo
do mene, pa… pač skušamo,
ne vem starše poklicat. V
glavnem…
Trudimo se, da ja.
Sigurno pa se zgodi, da ne
vemo vsega, kar se dogaja
doma. Poskušamo pač starše
izobraževat, recimo tu mamo
problem alkohola…
prisotnosti alkohola. Tudi
tega, da so tu starši zelo
tolerantni do tega, da otrok
konzumira alkohol.
Ker smo pač v takem okolišu.
In s tem smo se recimo lani
pa predlani zlo ubadali. In
smo meli prav eno
predavanje za starše, ki smo
ga naslovili, tak da nismo dali
notri alkoholizma, al pa drog,
ampak tvegani dejavniki
vzgoje. In je potem
predavateljica govorila o
nevarnostih, pasteh
alkoholizma in tega. Ker smo
vedli, da čim bi dali nekaj
takega v naslov, ne bi blo
odziva. To recimo, da se po
valeti otroci napijejo. Al pa
recimo, da so kake vaške
veselice, pa da potem naše
učence devetega, osmega
razreda… da greš mimo, pa
vidiš… pa so starši zraven
prisotni. S tem smo se kar
ubadali no.
Ja, naš ravnatelj je zlo… on
takoj… recimo, jaz ko ga
obvestim o kakem primeru,
on res vztraja. To je treba dat
naprej, brez debate.
Sicer se mi zdi, da sem jaz tu
prvi strelovod, ker sem jaz…
full tak je pri nas… čeprav je
protokol obravnave nasilja
oziroma ravnanja v primeru
zaznave nasilja tak, da vsak
strokovni delavec lahko poda
prijavo oziroma zapiše
zapisnik… je v večini primerov
do zdaj blo tak, da so prišli
meni povedat, pa smo skupaj
napisala, pa sem jaz bla tista,
ki se je podpisala. Tak da sem
jaz recimo hodla na sodišče.
Zdaj sem že parkrat… sem tu
mejo postavila, pa sem rekla,
ne, ti si, ti bodi podpisan. Tak
malo bolj asertivno poskušam
delovat.

Trud za ustrezno
zaščito otrok
Specifika okolja;
toleranca staršev
do konzumiranja
alkohola pri
otrocih

Ustrezna zaščita
otrok
Informiranje
staršev

Zaščita otrok –
skupen cilj
Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce

Zaščita otrok

Predavanje za
starše pod drugim
naslovom zaradi
neodzivnosti
glede na tematiko
predavanja

Predavanje

Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce

Izobraževanje

Takojšnje
posredovanje
informacij po
navodilu vodstva

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Jasen protokol pri
zaznavi nasilja;
podpis svetovalne
delavke, pričanje
svetovalne
delavke na
sodišču

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Izobraževanje
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Ja, ravnatelj nas zlo podpira,
no, ampak… saj pravim,
strelovod sem pa jaz, jaz
potem sem v kontaktu s
starši, pa sem v precepu, ne.
Kaj bi zaj nardili? A naj
staršem povemo, da smo
dali? Kaj je zaj v interesu
otroka? Al povemo staršu, da
smo dali prijavo, al ne. To mi
je tak včasih zlo težko.
Najrajši ne bi, ampak hkrati
pa je fer, da mu poveš.
Pa včasih ti otrok reče, bojim
se, kaj bo doma. Dobro, to se
nam je dogajalo…
Ja, sami, z razgovori, z
rednejšimi razgovori, z
razgovori tipa ''vsak dan se
mora umit''. Recimo je bil
primer, ko je otrok prav
prihajal z vonjem po znoju
vsak dan, nepreoblečen. Saj
pravim, pol to za kratek čas
zaleže, je vredu, pol pa spet
ni, pol pa spet moreš, tak…
Hmmm. Ja verjetno ko se to,
res… ko se situacija
poslabšuje.
Zaj recimo meli smo pred
enim mescem en tak primer,
ko je ena učenka doživela en
taki izbruh, da doma več ne
zdrži, da njenega bratca
maltretirajo, da ga mama
tepe… da pač ne prenese več
tega, da se izživlja… pa da je
ona manj vredna. V glavnem
nekak v tem smislu. Pol smo
začeli… razredničarka se je
pogovorila z deklico. Potem
smo se z bratcem se je druga
učiteljica pogovorila... potem
smo pa mamo poklicali in
smo ugotovili, da… torej ble
so že prejšnja leta situacije,
ko je deklica povedala kaj, kar
ni blo res, da se je v šoli
zgodilo al doma. V glavnem,
en tak način njen delovanja.
Pa smo razmišljali, ja, da bi
dali to na center, ampak pol,
po pogovoru z mamo, smo se
odločli da ne, da pač tu ne gre
za… da zaenkrat še ne bi dali
naprej.
Ne zato (ker bi šlo za
nezaupanje v delo centra), ne
zato, samo da ne bi nekega
lažnega preplaha. Tak smo
pač, ko smo malo raziskali
situacijo, smo ugotovili, da ni,
da ni to to, da bi blo kako

Podpora vodstva;
sodelovanje s
starši

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Dilema o
posredovanju
informacije
staršu; interes
otroka

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Strah otroka pred
odhodom domov

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Reševanje zadev z
razgovori s starši;

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Poslabšanje
situacije

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole
Pogovor s starši

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Iskanje pozornosti
deklice; pogovor s
starši; odsotnost
potrebe po
obravnavi na
centru

Preprečitev
lažnega preplaha;
raziskovanje
situacije

C5.5

C6.1

C6.2

C6.3

C6.4

C6.5

C7.1

C7.2

C7.3

nasilje prisotno.
Ja, včasih damo, če je huda
situacija, damo takoj na
center, brez da bi kaj… da bi
sami postopali.
To je zelo pomemben
dejavnik, ja.
Tudi sodišče. Čeprav, to
rečejo, to rečejo (učitelji)
potem, ko je že mimo.
Ampak potem, ko pa zaznajo
recimo, pa pridejo povedat.
Ni tak, da ne bi, da ne bi, da
bi se to zarad tega
zaustavljalo. Kljub temu, da
so to že povedali, da so izrazli
ta strah, pa ne vem… povejo,
ja, če zaznajo. Zaj vprašanje
pa je, kolko mi zaznamo.
Dostikrat smo v precepu, ko
gre za kake take mejne
oblike, recimo pri
zanemarjanju, ko otroci,
recimo ne, nimajo rezervnih
oblačil za vrtec daljše
obdobje. Da recimo slišimo
od nekih sosedov, da opažajo,
da so otroci sami doma. Tu
smo vedno v dilemi. Saj ne
vemo, ne, pač ko tehtaš,
vedno prevaga korist otroka.
Ker nikoli ne veš, kaj je zadaj.
Pa je boljše, da se izkaže, da
nič ni za tem, pa smo mi
vseeno to zadevo dali naprej,
kot pa obratno.
Samo pač strokovne delavke,
pa tudi jaz, pa nam je zlo
težko včasih, ko pride kak
starš, ko smo prijavo dalo, pa
reče vi ste mi pa življenje
uničli. To so pa potem take
osebne stiske, ki jih
doživljamo. Pa jih je zlo težko
potem… pa mi marsikdaj
katera reče jaz nikoli več ne
bom nekaj naprej… ker se je
izkazalo, da nič ni blo, ti pa si
povzročal stres recimo
družini, al pa neko stisko.
Senzibilni že so,…

…mogoče so, mogoče smo
premalo… mislim… strokovno
podkovani. Ravno za te, take
posredne znake nasilja,
ampak, saj pravim.
Če so kake spremembe v
vedenju… oddelki so hvala
bogu tak mali, tak malo nas
je, da se to zazna. Da

Ob hudih situacija
takojšnje
posredovanje na
center
Okolica je
pomemben
dejavnik
Sodišče je
pomemben
dejavnik
Ob zaznavi
strokovni delavci
posredujejo
informacijo kljub
strahu pred
vplivom okolja

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zadržek pri
posredovanju
informacije
Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Ob prejetju
informacij iz
okolice se pojavi
dilema; vedno
prevlada korist
otroka

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Obtožbe staršev o
uničenem
življenju; stres
zaradi lažnega
preplaha;
odvračanje od
nadaljnjega
posredovanja
informacij

Lažen preplah

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Senzibilnost
strokovnih
delavcev
Nezadostna
strokovna
podkovanost za
posredne znake
nasilja
Opazne so
spremembe v
vedenju

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Pomanjkanje
interesa za
izobraževanje

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Prepoznavanje
znakov zlorabe

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok
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opazimo.
Jaz mislim, da bi center moral
se kadrovsko podkrepit, da bi
blo več dela na terenu in to
dnevnega, ne enkrat na
mesec… dnevno, z družino…
Ker tu, tu je tako območje,
kjer enostavno je veliko
družin takih, kjer so starši
nepoučeni, neizobraženi, ne
zmorejo, ne znajo in majo
tudi navadno veliko otrok in
te vzorce prenašajo in mamo
zaj že otroke teh otrok.
In potem, ko bi recimo blo
dovolj tega kadra, bi lahko tak
kader tudi tesneje sodeloval s
šolo. Osebno mogoče…
strokovni delavec centra, ki bi
delal samo z eno šolo. Mislim
z otroci z nekega področja,
šolskega okoliša… bi se lahko
na njega obrno… ta strokovni
delavec bi osebno poznal,
mislim osebno… tak kot jaz
poznam otroke, kdo je s
katerega, s katere družine
približno veš, ker smo mali…
potem bi blo dosti lažje.
Če bi bla socialna delavka
recimo na šoli. Al pa recimo
neka mobilna socialna
delavka, ki bi krožla, recimo
obvezana na neki šoli, nekaj
ur, ki bi bla strokovno
podkovana… bi blo to super.
Tak kot ste rekli, sodelujemo
na klic… mislim… to je super
(neformalni klic)… večkrat
pokličem.
Tudi, ko sem v kaki dilemi –
nič razmišljat, samo prijavit.
To na primer. Saj mi da
nasvete, saj že, samo… ne
vem…bi rajši izmenjavo
mnenj, tak bolj neformalno,
čuj, zaj pa glej… jaz ne vem,
ne vem… Pa saj je to tudi,
ampak vseeno je zadaj tisto…
seveda… pač neki postopek
mora bit.
Na Ptuju mi je blo zelo všeč,
ker smo tudi mi svetovalni
delavci lahko tam neke
informacije izmenjali, smo se
srečali. Tudi o kakih drugih
strokovnih stvareh
podebatirali, ne samo zaj
glede tega družinskega
zakonika oziroma kaj je že bla
tema… mislim, da je blo to…
to bi blo super (srečanje
centra in šol).

Kadrovska
podkrepitev
centra za možnost
večje prisotnosti
na terenu
Potreba po
okrepitvi staršev

Prisotnost na
šoli

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Prisotnost na
šoli

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Tesno
sodelovanje
strokovnega
delavca centra s
posamezno šolo

Prisotnost na
šoli

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Prisotnost
socialne delavke
na šoli – mobilna
socialna delavka

Prisotnsot na
šoli

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Neformalni
posvet s centrom

Informiranje pri
centru

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Potreba po
neformalni
izmenjavi mnenj

Izmenjava
informacij

Pričakovanje do
centra

Sodelovanje

Izmenjava
informacij med
svetovalnimi
delavci šole

Letna srečanja

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

C9.2

C9.3

C9.4

C9.5

C9.6

Jaz mislim, da se starši bojijo
centra. Starši so popolnoma
paralizirani, prestrašeni, ko
jim povemo da recimo, da
bodo obravnavani na centru.
Al pa da jih bo nekdo poklical,
ker smo pač mi podali prijavo.
Mi zlo dostikrat, mislim, ker
mamo opravka s takimi
družinami, ko so v težkih
materialnih pogojih… smo že
tudi meli sestanke, kjer smo
govorili, kak mora otroka
mama tuširat, da mora ga
vsak dan stuširat. Ker je
mama rekla, ja, saj pa se vsak
teden stuširamo, pa je pač
smatrala, da je to vredu. Res,
čisto take neke praktične
stvari so razredničarke tudi
govorile mamam. Pa jim je
mogoče lažje, ker so nas bolj
navajeni, zaj če pa nas
upoštevajo… zaj tem
konkretnem je blo tak, da je
štirinajst dni blo vredu, pol pa
se je spet to…
Zaj pa, kak bi pa na center
javli, bi pa blo… bi pa bla kar
taka reakcija huda no, proti
nam. Zaj če gledam to
konkretno na osebo… proti
centru… neka taka obrambni
mehanizem, napad. Saj to
mate vi več stika.
Jaz ne vem, zaj če bi
mogoče… nam so starši bližje
zato, ker smo v rednem
kontaktu z njimi. Pa se
mogoče bolj varne tu
počutijo.
Center pa mogoče dojemajo
kot nekoga, ki jih bo kregal, ki
jim bo dirigiral, kaj morajo
nardit.

Strah staršev pred
centrom

Strah pred
obravnavo na
centru

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

Starši lažje
sodelujejo s šolo

Negativni
prizvok centra

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Seznanitev centra
s problematiko
družine – huda
reakcija staršev
zoper šolo

Strah pred
obravnavo na
centru

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

Konstanten
kontak šole s
starši omogoča
varnost

Negativni
prizvok centra

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Center dojemajo
kot diktatorni
organ

Strah pred
obravnavo na
centru

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

Intervju D
D1.1

Mi sodelujemo predvsem na
tistih področjih, kjer se že
kažejo neke težave.

Sodelovanje kjer
se že kažejo
težave

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

D1.2

To pomeni, učenci, ki majo že
neke ali odločbe ali neke
obravnave.Tam potem
sodelujemo, ker tak
nastanejo potem timi in v teh
timih potem se dogovarjamo.
Zagotovo vidim še veliko

Dogovarjanje v
timih o učencih z
odločbami oz.
obravnavami

Timski sestanki

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Veliko je

Sodelovanje

Sodelovanje s

Sodelovanje

D1.3
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priložnosti za sodelovanje.
D2.1

Ne, tu je stvar jasna.

D2.2

Je pa res, da mi smo tak malo
okolje in potem vedno majo
eni mogoče zadržke: ''Ja, kaj
pa…'', ampak ne.
Mi smo po profesionalni poti
zavezani, da stvari javimo
tako policiji kot zavodu za
socialno delo. In pri nas zdaj
se striktno tega držimo.
Tudi smo meli prejšnji teden,
ne, v torek smo ravno meli
izobraževanje, na temo
preprečevanja nasilja,
odkrivanja nasilja, pa po tem
postopku – kak v bistvu
postopati v primeru nasilja in
kar sem jaz ravnatelj, smo
zdaj že kar, mislim, da enih
trikrat javili neko obliko
nasilja vam, pa tudi policiji.
Blo je v določenih primerih
tudi zamera, potem, staršev,
češ, kak se mi dovolimo, da to
javimo.
Ne, to je naša profesionalna
zaveza in to smo dolžni
narediti in to tudi moramo
narediti.
Zaj mi smo to izvedli tak, da
smo poslali učiteljico na
izobraževanje, pa so potem
prenesle to znanje. Ker ne
moreš vseh poslat na
izobraževanje. Smo pa toliko
v bistvu kompetentni, pa
toliko v procesu študija dobiš
nekih znanj, ki so potem
lahko te znanja, ki jih pridobiš
na enem takem
izobraževanju, preneseš v
kolektiv v obliki pedagoških
konferenc in ta prenos znanja
je pomemben. Ne samo da
pošlješ delavca na
izobraževanje, ampak da
potem tudi… ehm… ta
delavec prenese to neko
znanje, ki ga je pridobil, na
vse ostale.
To ne, tega nimamo. Mi je pa
to, ste mi zdaj dali eno dobro
razmišljanje v bistvu o tem,
da bi tudi pri njih, ja…
Sicer povejo, ne. Če opazijo
zaj kake vrste neprimernega
vedenja, povejo ja, ne vem,
to pa to smo zaznali, ne.

D2.3

D2.4

D2.5

D2.6
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D3.2

D3.3

D3.4
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Je pa res, da čistilke so v

priložnosti za
sodelovanje
Jasna zakonodaja

med šolo in
centrom
Poznavanje
zakonodaje
Poznanstvo v
okolici

centrom
Transparentnost
postopanja
Vpliv okolice

Ovire

Zavedanje o
zavezanosti k
posredovanju
informacij

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Prejšnji torek
izobraževanje na
temo nasilja

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Zamera staršev
ob posredovanju
informacije

Strah pred
povzročiteljem

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Profesionalna
zaveza sporočanja

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Izobraževanje
učiteljice in
prenos
pridobljenega
znanja med ostale
zaposlene

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Ni izobraževanj za
tehnično osebje

Okrepitev
tehničnega
osebja

Dodatni resursi

Možnosti
izboljšanja

Tehnično osebje
posreduje
zaznano
neprimerno
vedenje otrok
Tehnično osebje

Prepoznavanje
znakov zlorabe

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Prepoznavanje

Posredovanje

Zaščita otrok

Majhnost okolja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

D3.5

D4.1

D4.2

D5.1

D5.2

D5.3

popoldanskem času ko ni
otrok. Kuharji so na območju
kuhinje. Mogoče, če bi v
jedilnici zaznali, ampak
dostikrat majo v tem času, ko
kuhajo, majo rolete spuščene,
tak da v bistvu samo v času,
ko delijo hrano so v stiku z
učenci. Takrat pa so tak
učitelji tudi zraven. Kvečjemu
mogoče hišnik, če bi kaj
zaznal. Ampak majo bistveno
manj nekih priložnosti, da bi
zaznali kaj takega.
Ja, to bi znalo biti kar izrazito
v kolikor se šola ne poglobi
izobraževanju svojega kadra.
Tudi vodstvo že, svetovalna
služba, da nekako temu ne
nameni neke pozornosti v
dovolj veliki meri. Potem
lahko seveda posledično
pride do tega. Pri nas ne.
(nepoznavanje zakonodaje ni
razlog nesporočanja)
Hah… to je kar kompleksno
vprašanje. Vedno je razlika
med tem, da se trudiš
narediti to, po drugi strani pa
se vedno znova nam dogaja,
da otroci zelo dobro skrijejo
neke svoje relacije
komunikacije in vedno znova
so korak malo pred nami.
Poskušamo jih dohiteti,
poskušamo jih … ehm… jim
slediti, odkriti… ehm…
trudimo se, ne. Trudimo se da
smo vedno, da vedno
poskušamo čim prej zaznati
neke znake neprimerne,
neprimernih vedenjskih
vzorcev.
Ehm… ja zaj to je… mi v bistvu
mamo različne, različne
elemente… ehm… nasilja, pa
potem ehm… v bistvu
zanemarjanje, tisto pa je že
kritično, ne.
Beseda ''zanemarjanje'', to pa
že kliče, da je tu vključen
center. Tak da tu v primeru,
da opazimo neko
zanemarjanje otroka,
vključimo center.
Ehm… tu… drugače pa v
nasilju pa mamo razne oblike
tistih… ehm… sprotnih nekih
verbalnih nasilij, potem, na
fizično nasilje smo zelo, zelo…
ehm… občutljivi. Tudi
verbalno, ker pripelje do
nekih stisk otrok. V teh

ima manj stika z
otroki

znakov zlorab

informacij

Nepoznavanje
zakonodaje ni
razlog za
nesporočanje

Poznavanje
zakonodaje

Transparentnost
postopanja

Ovire

Trud strokovnih
delavcev za
zaščito pravic in
koristi otrok

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Interes za zaznavo
znakov

Prepoznavanje
znakov zlorabe

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Prisotnost
različnih
elementov nasilja

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Ob zanemarjanju
vključitev centra

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Prisotnost
fizičnega,
verbalnega nasilja
– poskus
reševanja v šoli

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja
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primerih probamo vedno
reševati z našo svetovalno
službo,…
…če se to ne neha, če to se
nadaljuje, potem… ehm… se
pa obrnemo tudi na center.
Mi tak probamo vedno v tej
relaciji, najprvo mi starše
opozoriti, ne. Da naj otroka
uredijo oziroma da pač
opažamo, da… ehm… njihov
otrok ni urejen tak kot bi
mogo biti in zaradi tega
potem pride od izločanja tega
otroka iz skupine… ehm…. Pa
da pač so dolžni zagotoviti, da
je otrok urejen tak kot treba,
da pride v šolo.
In če nismo pri tem uspešni,
potem stopimo v stik s
cetrom. Dostikrat oziroma se
nam je pa kar zgodilo da tudi
center pri takih starših pa ni
bil tak uspešen. Da ti starši ne
poslušajo ne nas, ne centra,
ne.
Ja mi v bistvu na začetku…
ehm… probamo sami urediti
to s starši, če gre za neke
blažje oblike zanemarjanja.
Potem pa, ko vidimo, da
nismo uspešni, pa
kontaktiramo center za
socialno delo.
Moramo gledati vedno v to,
da samo s skupnimi močmi
potem lahko mogoče
dosežemo tisto, kar želimo,
da zaščitimo otroka in
njegove pravice.
To pa je ravno to, ne. Ko v
bistvu moraš ločiti med tvojo
profesionalnostjo in
zasebnostjo in če si
profesionalec, potem pač
moraš to narediti, kar moraš.
Tudi meni se je takoj na
začetku že zgodilo, da v bistvu
smo javili neke stvari na
policijo in so ble potem
zamere oziroma se tisti starši
več niso potem pogovarjali.
Pa se poznamo iz mladosti še.
Ampak to pač tak je. Jaz sem
bil primoran to narediti in
sem točno to naredil. In tudi
od učiteljev se to pričakuje,
ne.
Ja, se pojavlja, se pojavlja,
ampak potem je pa …
…vedno znova mi kot vodstvo
jih moramo opozoriti, da, da

Neuspelo
posredovanje –
pomoč centra
Poskus reševanja
situacije s starši

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole
Pogovor s starši

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Neuspešnost na
ravni šole

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Poskus urejanja
zadev šole s starši

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacje

Faza
sodelovanja

Neuspešnost na
ravni šole

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole

Sedelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

S skupnimi močmi
je zaščita otroka
mogoča

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilja

Zaščita otrok

Kot profesionalec
moraš ukrepati

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Posredovanje
suma na policijo;
poznanstvo
staršev; dolžnost
prijave

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zadržek pri
strokovnih
delavcih se pojavi
Poziv vodstva k
posredovanju

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zavedanje o
dolžnosti

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

D6.5

D6.6

D6.7

D6.8

D7.1

D8.1

pač moramo biti po tej poti
profesionalci, da stvari
morajo, ta te informacije
morajo priti tudi do vas
(centra za socialno delo) ko je
potrebno in da pač tu zaj ne
moremo nekaj pod
preprogo… ehm… pometat…
ehm… kajti, delamo v dobro
otroka, ne.
Ja, to je v bistvu, to je del
naše službe, ne. Mi smo
poklicani, da zagotovimo
oziroma da naredimo vse, kar
je možno za otroka in če je to
potem tudi sodišče, pač
moramo to tudi sprejeti, ne.
Ne zavedajo se mogoče
nekateri, dokler jih ne
spomniš, da so tudi oni
kazensko odgovorni, ne. In če
kakih takih stvari ne naredijo,
da so potem tudi oni
kazensko odgovorni, da niso
vse naredili po svoji
profesionalni dolžnosti, moči,
za tega otroka.
Težko, tu mislim, da je oboje
nekje v… nekje v istem
ravnovesju. Da sta obe stvari
taki neprijetni in…
Tisto sodišče sicer se zgodi
takrat samo, ne, okolica je
potem vse čas, ker si vpet v
to, ampak oboje je verjetno.
Ja, ljudje smo različni, ne. In
tak kot smo različni v tej svoji
različnosti smo tudi različno
občutljivi. Ehm… mi sicer
poskušamo z nekimi
izobraževanji… ehm… jih
usmeriti v to. Predvsem tiste,
ki so premalo senzibilni za
kake oblike nasilja, tega, da
potem poskušajo skoz to
svojo profesionalnost videti…
ehm… slišati. Je pa res, da tu
so razlike.
Ehm… jaz mislim, da mi kot
šola smo primarno zavezani k
temu, da maksimalno delamo
z otrokom. Ko ta otrok ne
funkcionira zaradi nekih
razmer v družini, pa je potem
tu center za socialno delo, s
katerim se moramo povezati,
da potem pa on poskuša
vstopiti v to družino in doseči,
da se stvari tako daleč
uredijo, da bo to družinsko
okolje primerno za oziroma
spodbudno za otroka in da bo
ta otrok potem posledično pri

informacij o sumu

sporočanja

Strokovni delavci
šole so poklicani,
da naredijo vse za
zaščito otroka

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Strah pred
kazensko
odgovornostjo
kot povod v
primeru
zadrževanja
informacij o sumu

Kazenska
odgovornost

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Sodišče in vpliv
okolice sta
neprijetni

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Vpetost v okolico

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Različni ljudje in
različna
senzibilnost

Izobraževanje/
usmerjanje

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Šola je zavezana k
delu z otrokom;
pomoč centra

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok
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nas dobro funkcioniral.
Mislim, da je ta primarna vaša
skrb to zagotoviti družini da
dobro funkcionira in da
potem je neko spodbudno
okolje za odraščanje otroka,
ki ga mamo v šoli.
Mogoče, da si več
sodelovanja včasih želimo, pa
mogoče tudi hitrejšega,
hitrejše odzivnosti včasih, ne.
Je pa tako, center za socialno
delo ma svoje naloge, mi
mamo svoje, ne. Se nam pa
pač v takih primerih, kot si
povedal (ravnatelj), poti
križajo in takrat je treba strnit
vrste in za dobro otroka pač
se zmenit in kake poteze
potegnit, ne.
Zaj z ozirom na to, da smo mi
potem vpeti v delo z
otrokom, je povratna
informacija kar dobrodošla,
ne.
Mi ne mormo posegat v
družino, mi ne mormo
spraševat, kaj se pa zaj pri vas
doma dogaja… al je kdo prišel
k vam domov na obisk, al vam
je kaj povedal… a je mama
morala it na center za
socialno delo, ne. To so
vprašanja, ki jih mi ne
postavljamo, ne. In potem
posledično recimo… ehm…
tudi mogoče nimamo
informacij, kaj, kako deluje
zaj center recimo v
posameznih primerih, če nas
ravno ne povabite, ne.
Ja, ampak zaj tu moramo
vedeti, da so verjetno tudi
nekatere stvari… ehm…
zaupne narave, ki jih vi
delate, ne. Mi lahko potem
vidimo rezultate vašega dela
samo skozi funkcioniranje
otroka v šoli. Če mi vidimo, da
je ta otrok… ehm… da je pri
ot…, da so pri otroku
spremembe na boljše, potem
vemo nekak iz tega, da ste vi
svoj, svojo nalogo opravili. Če
imamo mi še vedno težavo z
otrokom, potem nam pa tu
neki škriple in tu bi potem
trebalo se povezati znova, ne,
pa da vidimo, kaj je zaj
narobe, kaj ni šlo ok. Kaj
mogoče mi še lahko
naredimo, pa kaj vi še lahko
naredite.

Primarna skrb
centra je
zagotoviti dobro
funkcioniranje
družine

Odločno
postopanje

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Želja po večjem
sodelovanju

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Potreba po
sodelovanju v
korist otrok

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Pričakovanje
povratne
informacije

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Šola ne preverja
pri družini; center
ne poda povratne
informacije

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Rezultati dela
centra skozi
funkcioniranje
otroka

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

D8.8
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To bi blo super (neformalni
pogovor po telefonu s
strokovno delavko centra) do
te mere, do kod vi lahko
dajete informacije… ehm… pa
do kod mi lahko, ne. To bi blo
super.
To mogoče bi blo zaželjeno,
da je malo več sodelovanja.
No vse to, kar sem prej rekla.
Preko telefona zagotovo ne
gre zaradi varstva osebnih
podatkov.
Zdaj v izemnih primerih tudi
naši učitelji pridejo k vam, če
so povabljeni seveda, ne.
V bistvu zaj tak, ne, če
imamo, zaznamo mi neke
težave, da bi meli kontakte,
pa da, tudi prek telefona brez
nekih osebnih podatkov. Eee,
tak kot eno svetovanje
mogoče. To pa bi blo, ja,

Neformalni
pogovor po
telefonu z
namenom
izmenjave
informacij

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Zaželenega več
sodelovanja

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentacije

Možnosti
izboljšanja

Prisotnost
učiteljev na
centru
Izmenjava
informacij preko
telefona

Timski sestanki

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Neformalna
izmenjava mnenj

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Ni povratne
informacije o
vključitvi

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Izmenjava
informacij o
napredku

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Varstvo osebnih
podatkov
prepreka
neformalni
izmenjavi
informacij

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Posvet med šolo

Letna srečanja

Sodelovanje med

Možnosti

odlično.
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Pa bi mogoče bil en na centru
pri vas zadolžen za to
komunikacijo z nami. To
pomeni, da bi meli kontakt,
da bi lahko se poklicali in da
bi lahko tak neformalno
izmenjali mogoče neka
mnenja oziroma neke…
ehm… neke izkušnje, neka
znanja, ki jih imate, pa jih mi
nimamo.
Ali pa mogoče tudi, ko mate,
ko mate vi v obravnavi
otroke, ne. Takrat mi tudi ne
vemo, al se vključijo v… torej
vedno ne vemo, al se je
vključil vaš psiholog, al se je
vključil ne vem kdo, kdo vse
dela z otrokom.
Kaj on zaznava, al je napredek
al ni napredek. Pa da mi ne
delamo nekaj, recimo, ehm…
mi bi morali teč vzporedno,
ne. Naše, ne, torej dele…
psiholog ugotavlja to in to, z
nekimi prijemi v šoli bi
mogoče mi lahko to še
suportirali, bi šlo še hitreje in
boljše, ali kakorkoli.
Tukaj mogoče tudi ta
povezava ma še… Saj tu se
ravno zatika, ne. Mi varujemo
podatke, torej tudi mi ne
moremo vam o otroku…
sploh ne po telefonu ali
kakorkoli, ne. Vi ne morete
nam… in so malo zvezane
roke.
Ne, to se ne spomnim, bi pa
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to blo vredu, ja. To bi blo
vredu.
To je ravno tisti del, ne, ko si
prenašamo informacije, ko si
dejansko pokažemo, kdo ma
katero nalogo, kaj je naloga
vas, kaj je naloga nas in da tu
vemo, ko na primer se nam
zgodi neki, neki dogodek, da
to pa več ni naloga naša, ne,
da to moramo javiti vam in da
to potem vi rešujete dalje, ne.
To informiranje, pa potem
tudi navezovanje stika, da
smo povezani, je fejst
pomembno, ja.
To kar smo zdaj… to kar smo
se zdaj pogovarjali. To kar ste
zdaj povedali.
Ne vem zaj kak je… obstaja
pri vas delavec, ki se samo z
tem ukvarja, pa potem ve, da
potem mamo mi, ne, vemo,
da samo enega kličemo lahko
v… Mogoče še vedno tisto,
kličeš… ehm… določeno
osebo, ko poznaš tisto osebo.
Je dosti lažje, je dosti hitreje
mogoče pa dosti prej se
odločiš, da pokličeš. Kot pa da
kličeš na tisti splošni telefon.
Ampak vseeno je nekak lažje,
ko je to neko… ko veš, koga
maš na drugi strani, da ga
mogoče tudi poznaš… ehm…
je lažja komunikacija.

Eno je prijava, drugo pa je
potem kaj se tem otrokom
naprej dogaja, ne. In potem
ko vi peljete, ko potegnete
neke poteze, bi blo tudi fino,
da mi vemo, ne. To se pravi,
če bote vi to prijavili policiji in
ko otrok potem drugi dan
pride v šolo v razsulu, mi pa
sploh nimamo pojma, kaj se
je zgodilo, ne.
Ampak je to vseeno
preskromna… recimo, veš, ne,
ampak… Lahko, da bi vam
take stvari sporočali, včasih
pa se res vprašaš, a je… sem
zaznal prav, je… ali je mogoče
da naredim več škode?
Mislim, so to dileme, ne. Mi
vemo to, ne, vemo tudi, če se
otroku približaš, ali pa prideš
od zadi, pa začne glavo tiščat
med ramena, ne, da… Ampak
včasih je pa lahko tudi
značajska poteza. Težko mi

in centrom

šolo in centrom

izboljšanja

Pomembnost
povezanosti med
šolo in centrom

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Pomembnost
povezanosti med
šolo in centrom
Vsaka šola bi
morala imeti
točno določeno
strokovno
delavko na katero
se obrača

Izmenjava
informacij

Sodelovaanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Prisotnost na
šoli

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Osebno
seznanjanje s
strokovno
delavko omogoči
lažje
posredovanje
informacij
Ob prijavi na
policijo je
potrebna
seznanitev šole

Prisotnost na
šoli

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Dvomi o
pravilnosti
odločitve o
posredovanju
informacije

Lažen preplah

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Dvomi o
pravilnosti
odločitve o
posredovanju
informacije

Prepoznavanje
znakov zlorabe

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

tudi rečemo, ne.

Intervju E
E1.1

Začetki so bili odlični.

Nekoč je bilo
odlično

E1.2

Takrat so socialne delavke
hodile na šolo enkrat do
dvakrat na mesec; debatirale
smo, se pogovarjale. Tudi
podatki so bili odkriti kot je
bilo videno. Danes je to
nemogoče. Če ne moreš
prodreti v družino, ni pravih
učinkov.
Potem pa je prišel čas, ko ni
bilo nobenega sodelovanja,
ker je bilo prisotno
nezaupanje ene institucije do
druge. Tisto obdobje je
nastalo zato, ker ali socialne
delavke niso imele dovolj
znanja, da bi besed ne
prenašale direkt staršem.
Sedaj, ko so timski sestanki,
pa je spet boljše.

Socialne delavke
so hodile na šolo
mesečno;
konstantna
izmenjava
informacij

E1.3

E1.4

E2.1

Z zakonodajo sem zadovoljna.

E3.1

Pred leti je bila tema nasilja
modna muha in je bilo veliko
pretiravanja. Vključeni so bili
vsi, razen tehničnega osebja.

E3.2

Bila je določena skupina, ki je
hodila na Ptuj.
Pred tem je bilo veliko
izobraževanj, sedaj jih ni več
toliko.
Moram pa povedati, da ga
delavci šole prepoznavajo.
Vedno več ga je. Mogoče je
tako v šolah.
Če učitelj npr. zazna nasilje,
ga ne začne reševati, ampak,
če se spomni, o tem obvesti
svetovalno delavko, starše
otroka, dokler ne zagori.
Potem pa nastane panika.
Nikoli ni dovolj.

E3.3

E3.4

E3.5

E4.1

E5.1

Skozi čas se to spreminja.
Včasih smo imeli vpogled v
družine, sedaj tega vpogleda
ni oz. ga je premalo.

Sodelovanje
med šolo in
centrom
Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Nezaupanje med
institucijami
onemogočilo
sodelovanje;
skrhani odnosi
zaradi
posredovanja
informacij
staršem
Timski sestanki
izboljšali
sodelovanje
Zadovoljstvo z
zakoni
Tema nasilja
nekoč modna
muha; vključenost
vseh strokovnih
delavcev
Srečanje centra in
osnovnih šol
Ni več toliko
izobraževanj kot
pred leti
Učitelji nasilje
prepoznavajo

Nestrokovnost
zaposlenih

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Sodelovanje
med šolo in
centrom
Poznavanje
zakonodaje
Izobraževanje
na temo nasilja

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Transparentnost
postopanja
Izobraževanje za
strokovne delavce

Ovire

Izobraževanje
na temo nasilja
Izobraževanje
pred časom

Izobraževanje za
storkovne delavce
Pogostost
izobraževanj

Izobraževanje

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Ob zaznanem
nasilju učitelj, če
se spomni,
obvesti
svetovalno službo

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Nikoli ni narejeno
dovolj za zaščito
pravic in koristi
otrok
Nezmožnost
vpogleda v
družine

Pomanjkanje
angažiranja

Nezadostna zaščita
otrok

Zaščita otrok

Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Izobraževanje

Izobraževanje
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E5.2

E5.3

E5.4

E5.5

E6.1
E6.2

V šoli lahko rešujemo zgolj
stvari, ki so v danem trenutku
opazne. Sprva skušamo rešiti
do koder zmoremo, potem
zadevo predamo na CSD.
V šoli se s starši pogovorimo
in starše seznanimo, v kolikor
ne bodo upoštevali usmeritev
za izboljšanje, bo šola
informacije posredovala na
CSD.
Sodelovanje vzpostavimo, ko
vidimo, da v šoli stvari več ne
moremo rešiti. Ko smo
izčrpali vse svoje resurse.
V splošnem ne vem, če
vzpostavimo. Učitelji niso
dovolj pogumni.

Vpliv okolice zagotovo je.
Indeferentnost do marsičesa.
Tudi sodišče je razlog,ki
preprečuje sporočanje.

E6.3

Moti nas tudi, da potem ni
povratnih informacij s centra.

E7.1

V splošnem ne vem, če. Niso
dovolj.

E7.2

V največji meri pridejo do
svetovalne delavke. Bi raje
preložili.
Ampak posamezniku, ki je
zadosti senzibilen, to ne da
miru.
Je pa ogromno
posameznikov, ki ne gre niti k
svetovalni delavki.
Družba daje centru nasploh
negativen predznak. Razloga
za to ne poznam. Sama
nimam težav s tem.
Neformalno sodelovanje je
OK in je dobrodošlo.

E7.3

E7.4

E8.1

E8.2

E9.1

Kot sem že rekla, v
neformalnem sodelovanju.
Sodelovanje je ključnega
pomena.

Možnost
reševanja
trenutno opaznih
stvari

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Ob
neupoštevanju
usmeritev se
zadeve predajo
na center

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Stvari, ki niso
rešljive v šoli

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Sodelovanja s
centrom se ne
vzpostavi –
pomanjkanje
poguma učiteljev
Prisoten vpliv
okolice
Sodišče razlog za
neposredovanje
informacij
Ni povratnih
informacij s
centra
Strokovni delavci
niso dovolj
senzibilni
Zadržki pri
posredovanju
informacije
Senzibilnost
onemogoča
zadržke
Ignoriranje
informacij

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poznanstvo v
okolici
Zadržek pri
posredovanju
infomracije
Odsotnost
povratne
informacije
Odsotnost
občutljivosti

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov
Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poziv na sodišče

Povratne
informacije

Sodelovanje

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Odsotnost
občutljivosti

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Seznibilnost

Pomanjkanje
angažiranja

Nezadostna zaščita
otrok

Zaščita otrok

Negativni
predznak centra v
družbi

Strah pred
obravnavo na
centru

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

Dobrodošlo
neformalno
sodelovanje
Sodelovanje je
ključno;
neformalno
sodelovanje

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Ustrezno
sodelovanje

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Intervju F
F1.1
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Kar ustrezno.

F1.2

Včasih bi želeli več informacij
z njihove strani.

F1.3

Potem moramo mi dati kot
eno zaprosilo, da želimo
informacije, tak da tega smo
se zaj že malo navadli,
drugače pa, recimo da vredu.
Ko mi posredujemo karkoli z
zvezi s kakšnim dogodkom in
potem tam steče neka
obravnava, potem malo nam
manjka, kaj se je zgodilo. Ja,
to mogoče. To mogoče
Ne, tu ni. Tu ni ovir, da bi me
kakšni postopki… da bi mi
kakšni postopki onemogočali,
da se pride do informacij.
To bi mogoče blo fajn, da bi
meli eno srečanje, da se malo
obnovi, kaj v, kaj v primeru
zaznave nasilja, kaj smo mi
dolžni nareti, kaj ne, to
mogoče… ker to si vsaki malo
drugače razlaga. To bi blo
fajn.
Pa še kake druge stvari, tiste
velke stvari, ki se zgodijo, da,
potem ravnatelji ali pa drugi,
ki to zaznajo, vejo, kaj je
njegova dolžnost, ki mora
takoj odreagirati recimo.
Mi vse sporočamo, mi
nimamo nobenih zadržkov.

F1.4

F2.1

F2.2

F2.3

F2.4

F2.5

F3.1

F3.2

F3.3

F3.4

F3.5
F3.6

Včasih se pač zgodi, na kakih
drugih šolah smo pa meli
pač… da ni šlo naprej. Osebno
jaz sem bla udeležena in ni
šlo, se je zaviralo. In to huda
stvar.
Mi smo meli, mi smo meli dve
leti nazaj Ničelna toleranca
do nasilja.
Smo meli kar skupek
izobraževanj različnih
strokovnjakov, tak da smo
čisto vse predelali. Naša
šola…
Tak da mi vedno sporočamo
vse, kar zaznavamo. Ni nekih
hujših zadev, smo pa pozorni
na čisto vse.
Čisto vsi. To je blo skupno
izobraževanje. Tudi so ble…
mi nimamo sicer kuharic,
mamo dve čistilki… celi
kolektiv se to potem vključi.
Vsi, vsi. Čisto vsi.
Z naše strani ne.
Mogoče ta neodzivnost
centra. Mi vidimo dosti bolj

Zaželeno več
informacij s strani
centra
Zaprosilo za
pridobitev
informacij; vredu
sodelovanje

Odsotnost
povratne
informacije
Prisotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Povratne
informacije

Sodelovanje

Ni informacije, kaj
se je po našem
obveščanju
zgodilo

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Pri zakonodaji ni
ovir

Poznavanje
zakonodaje

Transparentnost
postopanja

Ovire

Nepoznavanje
postopkov in
pristojnosti
centra

Nepoznavanje
pristojnosti
centra

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Seznanjenost z
dolžnostjo
sporočanja

Poznavanje
zakonodaje

Transparentnost
postopanja

Ovire

Sporočanje brez
zadržkov

Ničelna
toleranca do
nasilja
Zaviranje
posredovanja
informacije pri
vodstvu

Toleranca do nasilja

Ovire

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Izobraževanje o
nasilju pred
dvema letoma
Skupek različnih
strokovnjakov

Izobraževanje
vsake dve do tri
leta
Izobraževanje
na temo nasilja

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Konstantno
sporočanje

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Izobraževanje za
vse zaposlene na
šoli

Osnovne
informacije za
vse zaposlene

Izobraževanje za
vse zaposlene

Izobraževanje

Ni nepoznavanje
zakonodaje
Neodzivnost
centra – brez

Poznavanje
zakonodaje
Slab odziv
centra

Transparentnost
postopanja
Delovanje centra

Ovire

Zaviranje
posredovanja
informacije

Mnenje o
centru
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F3.7

F4.1

F4.2

F4.3

F4.4

F5.1

F5.2

F5.3

F5.4

F5.5

F5.6

F5.7
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stvari, da je potrebno
urgentno, in dostikrat smo mi
bli dosti bolj urgentni in smo
potem premaknili na centru.
Če pa ne bi mi bli, pa se ne bi
nič zgodilo recimo.
Center dobi informacije,
ampak ne vem, ne poznam
vaših postopkov, ampak za
našo mnenje se kaj dosti
prepočasno odvija.
Ja, izredno dosti delamo na
tem. Res.
To pa… nam so pa res v
ospredju ves čas otroci. To pa
nam je čist na prvem mestu.
Ker tudi mamo tako
populacijo. Mamo tako
populacijo, s posebnimi
potrebami, ki se ne moremo
hecati z ničim.
Potem prihajajo otroci
dostikrat iz kakšnega
šibkejšega socialnega okolja
in tu mamo potem v
obravnavi še starše, ki tudi
rabijo pomoč. Tak da tu res
delamo kompleksno, s celo
družino včasih.
Ja, ko mamo dovolj…

…ne da mi presojamo, mi
odreagiramo na vse, kaj
zaznamo. Ko se nam potrdi,
da bi lahko to šlo.
Ne iščemo dokazov, vem, da
vsaki sum mora biti, ampak
če otrok ma nekje tu malo
modro, pa reče, da mu je pač
drva gor pala, potem mi nena
še odreagiramo.
Ko pa vidimo, da je otrok
čustveno, pa da se to malo
pokombinira par dni neke
zadeve, pa da še kaj reče,
potem pa takoj.
Zaj za vsako modrico, ker še
tu se včasih ki kaj prerivajo,
pa ne kličemo. To pa ne.
Precenimo, kar je potrebno,
tisto gre vse na center.
Odvisno, za kaj gre. Če gre za
nasilje, pa ko mislimo, da bi
lahko šlo… tu se nič ne čaka.
Tu se takoj javi.
Če pa mamo kakšno tako
zadevo, kot sem prej rekla,
kakšno tako zanemarjanje,
higiena, vzgoja, to pa prvo

posredovanja šole
se ne bi na centru
nič premaknilo

Prepočasno
odvijanje
postopkov na
centru

Dolgotrajnost
postopka

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Veliko dela na
zaščiti pravic in
koristi otrok
Zaščita pravic in
koristi otrok na
prvem mestu
Populacija otrok s
posebnimi
potrebami

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Otroci iz
šibkejšega
socialnega okolja;
obravnava staršev

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Vzpostavitev
sodelovanja s
centrom ob
zadostni količini
informacij
Reagiranje na
vsak sum

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Raziskovanje
situacije v izogib
lažnega alarma

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Otrokova izjava in
čustven odziv

Izpoved otroka

Takojnšje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Šola oceni, kar je
potrebno
posredovati

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Pri nasilju
takojšnje
posredovanje

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Ob nezmožnosti
rešitve na šoli
posredovanje na
center

Nezmožnost
rešitve na ravni
šole

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

F5.8

F5.9

F5.10

F6.1

F6.2

F6.3

F6.4

F6.5
F6.6
F7.1

F8.1
F8.2

naša svetovalna delavka. Si
pokliče, pa naredimo načrt. Al
pa če gre za vedenjske
težave. Tu mi prvo vse
naredimo v šoli in potem, ko
vidimo, da smo neuspešni,
potem pa gremo na center.
Ko pa gre za nasilje al pa kaj
druge stvari, tu pa ni šans. Tu
pa sploh sami nič ne
presojamo.
Recimo za enega otroka je
šlo, higiena slaba. Preden je
bil oddan v rejništvo. In
neopravljanje domačega dela.
Pa recimo ušivost pa take
stvari. In to je blo tak, da smo
mami rekli, da zdaj pa je
prišlo prek, zaj pa bo treba
nekaj narediti in smo ji dali,
to je treba, to je treba urediti
in to je treba urediti. In ko
smo ji dali čas en mesec, da
to uredi, ko ni zmogla, potem
smo javli to na center.
Seznanimo o tem (da v
kolikor ne bo uredila, da bo
šlo na center), zaj pa nekje to
pomaga, nekje pa ne. Ne
zmorejo starši, to so bli toti
starši, ko sama mama ni
zmogla. Tak da tudi je bil
otrok odvzet potem.
Sploh ne.

So pa naši delavci tudi
mobilni delavci in jaz
konkretno sem bla. Je pa na
kaki šoli zelo, zelo prisotno.
Nem rekla, da povsod, so pa
šole, kjer je to izrazito, se jim
javno reče, da se nič ne da
naprej. Nič. Nič.
Ker tudi sami se ne želijo v to
spustiti, ker to ma posledice.

Potem je malo, se bojijo, kaj
bo rekla okolica, …
… malo jih je strah tega
povzročitelja in rečejo ne.
Naši ja. Ja, izredno. Izredno,
res.
Da priskočijo na pomoč
takrat, ko mi ne zmoremo.
Takrat pričakujemo, da nam
pomagajo, da se vsedemo
skupaj, da načrtujemo kaj
bomo delali. Kaj so naše
naloge, kaj so naloge centra –

Ob sumu na
nasilje šola ne
presoja

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Pogovor s starši o
izboljšanju
razmer; brez
izboljšanja
obvestilo na
center

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Uvid nemoči
staršev

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Mnenje okolice
ne vpliva na
dolžnost
sporočanja
Mobilni delavci
zaznavajo vpliv
okolja na šolah

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

V šolah javno
povedano, da se
stvari ne
posredujejo
Vodstvo ne želi
posredovati
informacije

Zaviranje
posredovanja
informacije pri
vodstvu
Zaviranje
posredovanja
informacije pri
vodstvu
Poznanstvo v
okolici
Strah pred
povzročiteljem
Senzibilnost za
sum na nasilje

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov
Vpliv zunanjih
dejavnikov
Senzibilnost

Pomoč ob
nemoči šole
Skupno
načrtovanje
dela z družino/
otrokom

Delovanje centra

Strah pred okolico
Strah pred
povzročiteljem
Izredno velika
senzibilost
delavcev
Center priskoči na
pomoč
Skupno
načrtovanje dela
v korist otroka

Vpliv okolice
Ustrezna
senzibilnost

Sodelovanje med
šolo in centrom

Mnenje o
centru
Možnosti
izboljšanja

137

F8.3

F8.4

F9.1

F9.2

F9.3

F9.4

F9.5

F9.6

F9.7

F9.8

F9.9
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to mogoče pogrešamo. Da bi
za enega otroka se potem
skupaj vsedli.
Pa dobro, saj nas pokličejo.
Ampak dostikrat je potem
ločeno, ko mi ne zmoremo,
pa ne gre za kako hujšo
zadevo, potem center naprej
pelje.
Da bi se mogoče vsi skupaj
dol vsedli, načrtovali kaj
bomo delali mi v šoli, kaj bo
center, pa da potem si malo
sporočamo, kak nam gre.
Mogoče to. Da ne bi tak
ločeno delovali, da bi bolj bli
enotni.
Tak kot pravim. Mogoče v
kakšnem skupnem srečanju,
nasploh, da malo lahko
vidimo… da tudi oni nam
povejo, kje vidijo težavice, ne.
Samo ko dostikrat… jaz ko
sem mela izkušnje je blo ok,
samo sem mogla dosti tudi
sama posredovati
To kaj slišim pa še druge
delavce, svetovalne pa te
starejše moje, pa ne vem, če
je upravičeno al pa ne, mi
včasih rečejo, saj s centrom
se pa nič ne da.
Pa mislim, da je to krivično,
ne. Ampak ne vem, zakaj
majo tako mnenje. Ne, nič se
ne da, nič se ne da z njimi,
boljše, da ne.
Jaz mislim, da nam manjka
res mogoče malo… malo
pretok informacij, da malo
predstavljamo, kaj so naše
naloge, kaj lahko naredimo,
se pravi z naše strani, tudi z
vaše strani, da mi zvemo, kaki
so postopki… tollko da… do
kod kdo lahko gre, ne.
Tudi telefonski je zadosti. Da
se čujemo.
Tu mi vidimo problem. Mi
nekaj predamo, naredimo
vse, potli pa več ne vemo kaj
se dogaja.
Da ne bi se tu razišli, ko
predamo otroke. Naši otroci
so dnevno tu potem, ne. Mi
jih ne damo stran od sebe,
oni so še vedno tu, ne.
Bolj to majo ženske mnenje –
joj, saj tam pa se tak nede nič
zgodlo, ne. To non-stop
čujem. … … Samo se
sprašujem, zakaj majo ženske

Ločeno delo
centra od dela
šole

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Vzporedno delo
šole in centra;
sprotno
obveščanje

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Skupno srečanje
šole in centra

Izimenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Posredovanje šole
pri delu centra

Slab odziv
centra

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Negativno
mnenje starejših
šolnikov in
svetovalne
delavke

Uveljavitev
dobrega imena
v družbi

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Mnenje da se s
centrom ne da nič
urediti

Uveljavitev
dobrega imena
v družbi

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Pomanjkanje
pretoka
informacij med
šolo in centrom

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Telefonski klic za
izmenjavo
informacij
Ob posredovanju
informacij centru
ni feedbacka

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentacije

Možnosti
izboljšanja

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
ifnormacije

Sodelovanje

Potreba po
nadaljnjem
sodelovanju kljub
posredovani
informaciji
Nezaupanje v
delovanje centra
na podlagi
mnenja, da center
ne ukrepa

Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Slabe izkušnje v
preteklosti

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

F9.10

F9.11

tako mnenje. Kaki razlog je
to. Zakaj, zakaj do tega pride.
Da ni zaupanja v center, če ga
mamo tu.
Zato bi meni blo fajn, da se
enkrat vsedemo, da naše
ženske lahko povejo, zakaj
majo slabo mnenje, ne. Zakaj,
ki jih kaj muči, kaj točno. Da
potem lahko vaše povejo
zakaj tega ni blo.
In ni fajn. Če je prvi vtis slabi,
se ga zelo težko otreseš, ne.

Skupno srečanje z
namenom
izpostavitve
razlogov za
nezaupanje

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Slab prvi vtis
centra

Slabe izkušnje v
preteklosti

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

Možnost
neformalnega
pogovora v
pomoč

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Dopuščanje
neformalne
izmenjave
informacij

Neformalno
sodelovanje

Razbremenitev
dokumentiranja

Možnosti
izboljšanja

Hudih primerov
pri nas ni bilo

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pri zakonodaji ni
ovir
Izobraževanje na
vsakih par let

Poznavanje
zakonodaje
Izobraževanje
vsake dve do tri
leta
Izobraževanje
na temo nasilja

Transparentnosti
postopanja
Pogostost
izobraževanja

Ovire

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Izobraževanje
za tehnično
osebje

Izobraževanje za
vse zaposlene

Izobraževanje

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Intervju G
G1.1

G1.2

G1.3

G2.1

Tudi če je včasih šlo za kakšno
stvar, ki me je mogoče malo
oviralo, se mi zdi, da sem si
tolko zaupala z ženskami s
centra za socialno delo v
Ormoži, da sem jim lahko…
smo se vseeno pogovarjale o
stvareh, pa so mi mogoče
tudi včasih pomagale rešiti
situacijo, tak znotraj. Saj ne
vem, če boš to lahko tak
napisala al ne, samo dejansko
je to tak.
Ne rabi uradno biti, pa ne
trebajo biti tisti uradni
postopki, pa se lahko kakšno
stvar tak odkrito
pogovarjamo.
Čeglih moram rečti, da tudi
tak zdaj, nekih hudih
primerov v bistvi nikoli nesmo
nekaj meli z naše strani, da bi
karkoli mogli.
V bistvi ne vidim nekih ovir.

G3.1

Na vsakih par let pa sigurno,
ja.

G3.2

Vsi strokovni delavci šole, pa
vrtca, ker mi mamo še za
vrtec.
Ostalo osebje na temo nasilja
ne. Na kakšna druga mogoče
že tak, ampak to pa ne. Na to
temo nikoli nismo… se ne
spomnim.
Mislim, da je zadosti
zavedanja, pa da smo vedno
tudi tak odreagirali. Vsi
strokovni delavci oziroma…
pač oni prej mene, jaz pa
potem naprej.

G3.3

G3.4

V izobraževanje
vključeni vsi
strokovni delavci
Tehnično osebje
ni vključeno

Zavedanje
strokovnih
delavcev o
dolžnosti
sporočanja

Izobraževanje

139

G3.5

G3.6

G4.1

G5.1

G5.2

G5.3

G5.4

G5.5

G5.6

140

Tudi tak, ko mamo mi… Zaj
tak samih izobraževanj
recimo o nasilju pa to,
nimamo, mamo pa vsakokrat,
ko se pripravljamo na novo
šolsko leto, spregovorimo na
toto temo. Na tistih
otvoritvenih konferencah, ali
na načrtovanjih al na čem. Se
po navadi spregovori…
strokovni delavci med sabo.
Da se spomnimo.
V bistvu tudi že v okviru
vzgojnega načrta, pa pravil
šolskega reda vemo kak pa
kaj pa so postopki.
Ja. Mogoče včasih preveč. Ja,
res. Zato ker delam jaz, kak
socialna delavka na šoli
marsikaj. Od tega, da jih
oblačim, obuvam, skrbim…
plačujem šole v naravi… pa še
marsikaj, ki je dolžnost
staršev. Pa ki prejemajo
zaradi… od države v bistvi
dohodke za svoje lastne
otroke, pa jih ne namenijo
temu. In pol jaz, pa tudi moji
sodelavci mi pomagajo pri
tem. Tudi vozim jim domu
stvari. Vse mogoče delamo.
Zbiramo za hrano za praznike,
da majo doma za jesti, tak
da… Če je to mišljeno to, jaz
mislim, da full.
Zdaj če je tak, da otrok ni
ogrožen fizično, psihično, da
mogoče bolj gre za
zanemarjanje kar se tiče
oblačenja, umivanja, pa takih
stvari, delamo sami.
Če pa gre za fizično, psihično
nasilje, pa ziher ne.

Zaj če otrok sporoči, v bistvi
smo dolžni sporočiti na
center. Pa ne mi raziskovati,
če je nasilje blo storjeno al
ne. Tega se tudi držimo.
Torej nasilje, fizično, psihično
takoj, pri zanemarjenosti pa
delamo sami dosti na tem.
Pol pa če se ne da, pa tudi si
pomagamo s centrom za
socialno delo.
Ne vem tu odgovora. Se je
zgodilo mogoče enkrat, da se
je informacija ustavila pri
vodstvu in ni bila
posredovana naprej.
Ampak to pri tistem primeru,
ko se je tisti en primer

Vsakoletna
obnovitev
osnovnih
informacij
povezanih z
nasiljem

Izobraževanje
na temo nasilja

izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Poznavanje
postopkov

Natančno
opradeljen
postopek

Transparentnost
postopanja

Ovire

Pomoč in zaščita
otrok na vseh
področjih

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Zanemarjanje
rešuje šola

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Posredovanje
informacije pri
psihičnem in
fizičnem nasilju
Ob otrokovi
izpovedi
informacija
posredovana na
center
Ob neuspelem
reševanju težav
se informacija
posreduje na
center

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Izpoved otroka

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Informacija
ustavljena pri
vodstvu

Zaviranje
posredovanja
informacije pri
vodstvu

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Neposredovanje
informacije zaradi

Izgnoriranje
resnosti

Zadržki pri vodstvu

Ovire

G5.7

G5.8

G5.9

G5.10

G5.11

G5.12

G5.13

G5.14

obravnavalo tak
neprofesionalno na centru za
socialno delo – po tistem
primeru se je pa zgodlo ja,
enkrat (da vodstvo ni dovolilo
informacije o zaznanem sumu
posredovati na center).
Torej ni šlo naprej zgolj zaradi
nezaupanja v strokovnost
centra (je obstajala
možnost rešitve v šoli),
drugače bi verjetno šla prijava
na center.
Načeloma nemam zaj nekih
slabih izkušenj s centrom za
socialno delo, da bi zaj rekla,
ne vem kaj vse.
Vredi mi je res, da se lahko z
vsemi vami tam pomenim in
tak se mi vidi, da smo si vredi.
Pa tudi z ženskami, ki delajo
vse te odločbe pa to, skos
pokličem pa res nam vedno
pomaga.
Jaz če mam potrebo po
feedbacku za kakšno zadevo,
pokličem, pa pitam kak je
tota stvar daleč, pa tak…
Zato, ker se mi zdi, da se
zgodi na centru za socialno
delo, da se postopki ne delajo
tak, kak bi se mogli delati.
Zato ker se delajo kar nekaj
po svoje…
Enkrat smo meli resen hudi
primer nasilja v družini in ko
smo zadevo prijavili… nas so
učili protokola… tisto ko je
blo tisto vseslovensko
izobraževanje veš, za nasilje,
pa takrat, ko so novi zakoni
prišli pred leti vun… Mi smo
naredli to, kar je bla naša
dolžnost, center za socialno
delo pa je delo čisto drugače,
kak je postopek predpisani. In
pol ti zruši celo avtoriteto,
celo… celi sistem in v bistvi na
konci si ti kak grešni kozel, da
si tam nekaj prijavil.
To, to pa je blo res…. Mi smo
se tistikrat borili full. In
zahtevali postopke tak kak bi
pač morali biti. … Zato si
včasih dostikrat, sploh ko gre
za kakšno zanemarjenost, pa
kaj takega, razmišljamo, zakaj
bi sploh javili, če bode se spet
reševalo na neprimeren
način.
Če nam gre po eni strani
boljše pa zadevo na boljši
način rešimo. Mogoče

slabih izkušenj s
centrom

situacije

Kljub nezaupanju
zavedanje o
dolžnosti
obveščanja;
nezaupanje še
vedno ovira

Slabe izkušnje v
preteklosti

Negativni predznak
centra

Mnenje o
centru

Odsotnost slabih
izkušenj s
centrom

Dobro
sodelovanje
med šolo in
centrom
Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Informiranje o
zadevi pri centru

Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Nestrokovno
delovanje centra

Nestrokovnost
obravnave

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Delo centra
popolnoma
drugačno od
predpisanega

Nestrokovnost
obravnave

Nestrokoven odziv

Mnenje o
centru

Negativne
pretekle izkušne
prepreka za
sporočanje suma
v prihodnosti

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Mnenje šole o
boljšem delovanju
od centra

Nezadovoljstvo/
nezaupanje v
delo centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pomoč centra z
neformalno
izmenjavo
informacij
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G5.15

G6.1
G6.2

G6.3

G7.1

G7.2

G8.1

G8.2

G9.1

G9.2

G9.3

G9.4

G9.5
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dolgoročno to ni rešitev,
ampak… ne vem.
Jaz mislim, da če so pač neke
stvari predpisane kak bi
mogle biti, pol to tak mora
biti. Bi morale vse strani to
upoštevati. Tudi policija. Tudi
policija ne upošteva
postopkov tak, kak bi morali
biti.
Ne, ne, tega ni. Eh, niti
slučajno.
Tudi, če bi nehče bil moj
sodelavec, pa bi človek
zaznal… jaz mislim da… ne…
Saj je mučno, nemam kaj
rečti, da moraš na sodišče
zaradi nečesa iti, ampak… Pa
večinoma sem to potli jaz.
Itak, ne, ampak glej…
Večinoma ja. Tak rečmo 80 %.

Se pa najdejo kakšni ki niso.
Jaz mislim, da tega pač v
človeku ni.
Ne vem. Saj pravim, tak kak
sem že prej rekla. Če bi meli
po moje kakšna drugačna
pooblastila, pa možnosti, bi
po moje lahko delovali še
boljše.
Saj pravim, ne… načeloma jaz
nemam težav s centrom za
socialno delo pa s
sodelovanjem. Mi je ok no.
Jaz ne čutim, da bi moglo zaj
še kaj boljše biti. Edino
mogoče zaj kakšno
obveščanje o kakih stvareh.
Zato se mi zdi, da bi vseeno
to (obveščanje o izrečenem
ukrepu prepovedi
približevanja) mogla biti
pristojnost institucij, ki pač to
obravnavajo in to da oni
sporočijo.
Al pa tudi o kakem… tudi o
kakih obravnavah nasilja v
družini pa tega… Jaz mislim,
da bi moralo to tak
funkcionirati.
Saj včasih zaprosi se za kako
poročilo o funkcioniranju
otroka pa kaj v šoli, samo
drugo pa kaj ne. Tu bi lahko
blo malo več nekaj, da bi bli
povezani.
Bi bili pripravljeni aktivno
sodelovati, če bi imeli kakšno
srečanje s centrom.

Center in policija
nestrokovno
opravljata delo ko
se ne držita
predpisanih
postopkov

Nestrokovnost
obravnave

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Okolica ne vpliva
na dolžnost
sporočanja
Sporočanje ne
glede na
povzročitelja
Postopek na
sodišču ni ovira za
sporočanje suma

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja
Ustrezna zaščita
otrok

Dolžnost sopročanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zašlita otrok

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

80% strokovnih
delavcev je
senzibilnih
Posamezniki
senzibilnosti ne
premorejo
Delovanje centra
bi ob dodatnih
pooblastilih lahko
bilo še boljše

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Odsostnost
občutljivosti

Pomanjkanje
senzibilnsti

Senzibilnost

Pomanjkanje
pooblastil
centra

Sistemska raven

Možnosti
izboljšanja

OK sodelovanje s
centrom

Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pomanjkanje
povratnih
informacij

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Sporočanje centra
o prepovedi
približevanja na
šolo

Pomanjkanje
pooblastil
centra

Sistemska raven

Možnosti
izboljšanja

Sporočanje centra
o obravnavi
nasilja v družini

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Pomanjkanje
izmenjave
informacij

Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Aktivno
sodelovanje šole
na srečanju s
centrom

Letna srečanja

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

G9.6

Nimamo pa takih nekih hudih
primerov, kot jih včasih
poslušamo.

Hudih primerov v
šoli ni

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Torej, jaz načeloma moram
reči, da sodelovanje
ocenjujem kot vredu.
Da se mi je zdelo še včasih
celo boljše.

Sodelovanje je
vredu

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Ne vem… tisto kar jaz
velikokrat sodelujem… eno je
to, če gre za določene oblike
nasilja, drugo pa je… pogosto
pa jaz s centrom, z vami,
sodelujem na način finančnih
nerealizacij pri starših. In
včasih je to blo zlo enostavno,
da so v bistvu pač na centru
tolko manj nakazali staršu
kolko niso poravnali za
otroke, glede na to, da pač je
prva… namen nakazil staršem
ravno za otroke. In če vemo,
da še malce niso poravnali, da
niso poravnali ne vem,
gledališča in podobno, je to
blo zlo enostavno napraviti.
Zdaj vi teh pristojnosti kao
več nimate ali ne smete, tak
da moram reči da pač iz tega
razloga jaz to pogrešam, če
sem čist odkrita.
Pač tisto z nasiljem pa moram
reči da pač mi te situacije niso
niti ljube, pa niso prijetne. Pa
običajno potem niti ne vemo,
kako se reši, kako se zaključi.
Svojo nalogo neko
napravimo, ostalo pa je pač
nekje…
Načeloma niti ne vidim v naši
zakonodaji.

Pogosto
sodelovanje
zaradi finančnih
nereaalizacij

Sodelovanje
med šolo in
centrom
Sodelovanje
med šolo in
centrom
Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Običajno ni
informacij kako se
zadeva zaključi

Odsotnsot
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Naloga se opravi,
ostalo je nekje…

Povratne
informacije

Sodelovanje

Transparentnost
postopanja

Ovire

H2.2

Bolj je pomembna
senzibilnost do nasilja.

Ustrezna
senzibinlost

Senzibilnost

H3.1

Učitelji, vzgojitelji so redno
obveščeni o tem.

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

H3.2

Torej vedno znova tudi mi
med sabo se pogovarjamo o
tem, zato ker tudi ljudje, ki so
strokovno izobraženi, so
norme različne.

Senzibilnost
pomembnejša od
zakonodaje
Redna
obveščenost
strokovnih
delavcev
Konstanten
pogovor o nasilju

Odsotnost
povratne
informacije
Natančno
opredeljen
postopek
Senzibilnost za
sum na nasilje

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
storkovne delavce

Izobraževanje

Intervju H
H1.1

H1.2

H1.3

H1.4

H1.5

H2.1

Včasih je bilo
boljše

Ni ovir v šolski
zakonodaji
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H3.3

H3.4

H3.5

H3.6

H3.7

H3.8

H3.9

H3.10

H3.11

H3.12
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V glavnem na šolski ravni pa
tudi mislim, da zelo veliko, to
pa zaradi tega ker
neprestano, vsaki mesec
govorimo o vzgojno
izobraževalnem delu.
In če ti govoriš o tem,
dejansko se moraš dotaknit
tudi teh malih prekrškov, ki
jih otroci neprestano tud
napravijo.
Vso strokovno osebje šole in
vrtca.

Kuharice in čistilke na primer
pa odvisno, kakšen je
program. Če je program širše
naravnan, vse splošno na
družbo, takrat jih povabimo,
pa se sami odločijo.
Zato ker velikokrat otroci prej
kakemu kuharju zaupajo, to
smo že velikokrat ugotovili,
kot pa učitelju, ki je mogoče,
ne vem… ne vem, kje je
razlog, ampak v glavnem, to
vemo.
Torej povabimo na
predavanje, izvedemo
predavanje, kako krajšo,
manjšo delavnico in potem
pač pričakujemo.
Jaz mislim, da tak ni človeka,
ki bi lahko reko, da
zakonodajo pozna.
Prvič, ker neko področje
obravnava preveč različnih
zakonov in podzakonskih
aktov, ki ne veš, kak si jih naj
slediš. Če samo pogledaš
šolsko področje – 134 pravnih
predpisov. Mislim, da bi bli
preveč samovšečni, da bi kdo
lahko reko, da to vse obvlada.
Tak da, nepoznavanje
zakonodaje je določen
problem, ampak jaz vedno
rečem, da je mogoče treba
delovati, čeglih bo hecno se
slišalo, z neko pravo kmečko
logiko. Da pač res
odreagiramo, ne
dovoljujemo, ne vgraviramo
si v glavo ''mene se to ne
tiče''.
Ampak mamo pa še vseeno
veliko, veliko ljudi, ki pač tega
(nepoznavanje zakonodaje)
ne prepoznavajo kot svoj
lasten problem. In da je
njegov problem kršenje

Veliko pogovorov
na temo nasilja

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Govor o prekrških
učencev

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Vsi strokovni
delavci šole
vključeni v
izobraževanje
Izobraževanje za
tehnično osebje
glede na program

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Osnovne
informacije za
vse zaposlene

Izobraževanje za
vse zaposlene

Izobraževanje

Otroci se
pogosteje zaupajo
tehničnemu
osebju

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Izvedba delavnic
ali predavanj za
starše

Informiranje
staršev

Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce

Izobraževanje

Nihče ne more
poznati
zakonodaje v
celoti
Zaradi
preobsežnosti
nemogoče
poznati
zakonodajo v
celoti

Preobsežnost
zakonodaje

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Preobsežnost
predpisov

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Delovanje z
zdravo kmečko
logiko;
nedopustnost
ignoriranja
zaznanega suma

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Veliko ljudi
nepoznavanja
zakonodaje ne
prepoznava kot
lasten problem;
to je kršenje

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

pravnega pravila, predpisa.
H4.1

H5.1

H5.2

H5.3

H5.4

H5.5

H5.6

Ne vem, če naredimo dovolj,
še vedno bi se kaj dalo. Zopet
bi blo preveč všečno, če bi
rekla, da naredimo dovolj. Še
vedno se kaj da.
Ne bi rekla, da mogoče glih
vseh. Tukaj kako stvar
mogoče mi kar sami rešimo.
Sami rešimo v skladu s pravili
hišnega reda, vzgojnim
načrtom, proaktivnimi
dejavnostmi.
Mamo pač neka svoja pravila,
navodila, ki jih sledimo šolski
zakonodaji in seveda se ta
manjša neka nasilja skozi to
tudi pač sanirajo. Ali pa
mamo vsaj občutek, da se
sanirajo. Ali pa mamo vsaj
občutek, da se sanirajo.
Včasih se mi zdi, da je
obravnava širše skupine, ker
zdaj niso več samo centri za
socialno delo, še so policijska
postaja, če gre za mladoletne,
dobro vemo, kdo še se
vključuje. Včasih naredi do tal
kje razdor v družini na polno.
In da bi te institucije mogle to
tako peljati, da se ne išče
tolko žrtev in seveda krivec,
če gremo samo v to pozicijo,
ampak da se začne delat na
osnovni družini v smislu tega
kako odpravit, da do tega ne
pride.
In da je prepozno
medinstitucionalno
vključenost takrat, kadar je že
nasilje se zgodilo. Zato ker
takrat samo lečimo, kar se je
zgodilo, ampak škoda v
družini je bla znatno prej
narjena in vprašanje, če bo
medresorska obravnava
naredla, da bo vse ublažila.
Zato, ker mi, institucije nismo
znale s toto družino tak delat,
da se to nasilje znotraj njih ne
bi ponovilo in da bi si ti
deležniki, vpleteni znali
oprostit, sanirat in se postavit
na pot, da ga ne bojo
ponovili. In gled ena to, da je
tolko psihologov, tolko
sociologov, tolko
zdravstvenih delavcev
vključenih… jaz ne bi rekla, da
so glih pedagogi največji
strokovnjaki, kako se to
napravi, da se to ne ponovi.

pravnega
predpisa
Vedno se da še
kaj narediti za
ustrezno zaščito
pravic in koristi
otrok
Ni sodelovanja v
vseh primerih
zaznanega suma

Pomanjkanje
angažiranja

Nezadostna zaščita
otrok

Zaščita otrok

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Postopanje v
skladu s šolskimi
pravili

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Razdor v družini
povzroči
vključitev širše
skupine institucij

Nekvalitetno
opravljene
obravnave

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Delo z družino v
smeri odprave
razlogov za
nasilno vedenje

Nekvalitetno
opravljene
obravnave

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Prepozna
medinstitucionalna vključenost;
medresorska
obravnava ni
učinkovita

Nezadovoljstvo/
nezaupanje v
delo centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pomanjkljivo
znanje institucij
za delo z nasiljem

Nezadovoljstvo/
nezaupanje v
delo centra

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje
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H5.7

H5.8

H5.9

H5.10

H5.11

H5.12

H5.13

H5.14

H6.1

H6.2

H6.3
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Ampak na te tri prve skupine
pa računam, da bi mogli to
naredit boljše. Pa nimam
občutka, da se zgodi to.
Ko gre res za kritične primere,
ko je nasilje, fizično takoj, ni
kaj.
Moram rečt, da mi načeloma,
ko vidimo, da proaktivne
dejavnosti po vzgojnem
načrtu ne delujejo, gremo po
črki zakona in je stvar
končana.
Ja, ja, nimaš kaj drugega. Zato
ker, če tega ne napravimo, ga
podpiraš. Izhajamo iz tega, da
če torej… ga dovoljuješ, če že
ne podpiraš. In zaradi tega
pač rečemo aha, to se mora
napraviti.
Pomembno je, da jaz opravim
vse naloge in vse, kar je v
moji pristojnosti. Naredim
vse, kar je možno, potem pa
predam zadevo na center,
kateremu popolnoma
zaupam in ki zaupam, da bo
delal v skladu s svojimi
pristojnostmi.
Mi tak al tak takoj, ko
nastane, moramo začeti s
proaktivnimi dejavnostmi. In
tI iz dneva v dan vidiš, ali je,
ali gre po, ne vem, mini, mini,
mini, minimalnih korakih
naprej, ali se ustavlja ali se ne
ustavlja.
Ja takrat, ko gre preveč
daleč, to ne moremo iti sami
rešit, saj pa to zakonodaja
predpisuje.
Zdaj jaz osebno s tem res
nimam velkih težav, jaz ne.
Bi se pa strinjala, da kak
učitelj kaj spregleda ravno
zaradi tega, kej si bodo pa
ljudje mislili…
Mislim, da je prisotno, ampak
to je bolj od posameznega
človeka odvisno. Mislim da
to, ko ljudje rečejo ''joj, ko
boma se v trgovini srečala, kaj
bo pa zaj''…
… zaj mogoče v taki vlogi, kot
smo ravnatli, pač si vsaki dan
v tem. Ti v teku delovnika
petim ljudem rečeš, da je blo
vredu, desetim pa ne, ker ni
blo vredu. To pomeni si
neprestano v tej konfliktni
situaciji.
Če pa nisi v takih situacijah

Takojšnje
posredovanje pri
fizičnem nasilju
Ukrepanje v šoli;
posredovanje
informacije

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Nedopuščanje
nasilnega vedenja

Ničelna
toleranca do
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Šola naredi vse v
svoji pristojnosti,
nato
posredovanje na
center

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja

Šola s svojimi
dejavnostmi
rešuje situacijo

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Zakonodaja
določa kdaj se
posreduje
informacija
Posredovanje pri
vodstvu ni težava

Poznavanje
zakonodaje

Transparenstnost
postopanja

Ovire

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja
Poznanstvo v
okolici

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Vodstvo šole s
posredovanjem
informacij glede
na okolico nima
težav

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Prisotnost strahu

Strah pred

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih

Ignoriranje
resnosti situacije
učiteljev zaradi
okolice
Vpliv okolice
prisoten pri
učiteljih

H6.4

H7.1

H7.2

H7.3

H7.4

H8.1

H8.2

H8.3
H9.1

H9.2

H9.3

skoraj nikoli, te pa se res
lahko reče ''joj, to ne bom zaj
rekla, ne bom povedala, da
me bo mama tam za uha
potegnila'' pa ne vem kaj
Če pa si bolj pač, ok, delaš na
tem, da hočeš bit všečen, te
pa verjetno spregledaš
marsikaj, pa rečeš ''eh, jaz se
v to ne bom vtikal, naj si sami
red naredijo''.
Jaz mislim, da še jih kar je
precej, ki jih je precej
senzibilnih.
Mamo pa tudi kake dva, tri
primere, ki se tako težko
pravilno lotijo reševanja letega. Ravno tega: sproti,
takoj, zdaj, v tem trenutku.
Zato jih vzpodbujam
''odreagirajte, nekaj
napravite, če ne odreagirat,
pa ga nekam pošlji… ampak
takoj''.
Zato tisti, ki so manj
senzibilni, jih nekak bolj
usmerjamo da bi še kaj
naredli. Moram rečt, da je teh
manj, kot pa da bi
prevladovali.
Jaz moram rečti, da nisem
glih človek, ki bi bla negativno
naravnana z institucijami, ki
mi celo pomagajo ali pa
sodelujemo z njimi.
Vprašanje pa je, ali je res s
takimi res pravimi nasilneži,
ali si res opremljen dovolj s
kompetencami, z nekimi
metodami, oblikami kako,
prijemi, da bi to tak rešil
idealistično, kot pač jaz
mislim, da bi se še dalo
Samo delo centra je za mene
vredu.
Jaz sem, ko gre za konkretne
primere, sploh pri nasilju in
podobno, jaz sem človek
akcije. Zato ker se mi zdi, da
tu druga ne moreš biti.
Takrat mi zelo koristi, tak kot
sem rekla, če pokličem
center, pa rečem ''še danes
rabite it v družino'', vi pa teh
možnosti včasih nimate. Ne
vem, ''še danes morate to
napravit. Še danes mi dajte
ta podatek. Še danes mi
pomagajte pri tem.''
Torej, v teh nekih akcijah se
mi zdi, da so postopki, če
seveda bote rekli upravni
postopek, kazenski postopek,

pred povzročitelji
nasilja

povzročiteljem

dejavnikov

Želja po všečnosti
v okolici
preprečuje
posredovanje
informacije

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Večina strokovnih
delavcev je
senzibilnih
Dva do trije
strokovni delavci
so premalo
senzibilni

Senzibilnost za
sum na nasilje

Ustrezna
senzibilnost

Senzibilnost

Odsotnost
občutljivosti

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Spodbujanje,
usmerjanje k
posredovanju
informacij

Izobraževanje/
usmerjanje

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Manj senzibilne
vodstvo usmerja k
posredovanju
informacij

Izobraževanje/
usmerjanje

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Ni negativnega
mnenja o centru

Dobro delo

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Dvom o
kompetentnosti
in metodah dela
za najboljši izid
obravnave

Nestrokovnost
obravnave

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Delo centra je
vredu
Vodstvo ukrepa
takoj

Dobro delo

Delovanje centra

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Mnenje o
centru
Zaščita otrok

Telefonski klic kot
pomoč pri
trenutni situaciji

Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Varstvo osebnih
podatkov kot
ovira pri
sodelovanju

Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje
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H9.4

H9.5

kazenski zakonik je že treba
upoštevati… vse je že in točno
vemo, kaj je tam. In tri dni je
že vse konec in se vse skup že
pozabi. Tak da tu, tu je najbrž
vas ovira neke stvari, pa še
nas.
Samo res pa je, da bi mogli vi
več znanja imeti, več veščin,
več vzvodov, kako z njimi
počet ali pa kako to predelat
vse skupaj, da bi zaradi tega
blo nekaj teh obravnav pri vas
bistveno manj.
Mene pač res skrbi, ko preveč
prava notri stopi. Ker te maš
tolko omejitev, da ne moreš ti
zaščitit nobene žrtve.

Strokovni delavci
centra bi morali
imeti več znanja

Nekvalitetno
opravljene
storitve

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Preveč pravnih
predpisov
onemogoča
zaščito žrtve

Pomanjkanje
pooblastil
centra

Sistemska raven

Možnosti
izboljšanja

Dobro
sodelovanje ker
se sproti obvešča
Ocena resnosti
situacije pred
posredovanjem
na center

Dobro
sodelovanje s
centrom
Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Strokovni delavec
ne posreduje
informacije zaradi
strahu pred
sodiščem
Moja naloga je
sporočiti

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja
Zaviranje
posredovanja
informacije pri
vodstvu
Ignoriranje
resnosti
situacije

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Ravnateljica je
menila, da ni
potrebno
posredovati
informacije

Ignoriranje
resnosti
situacije

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Ravnateljica bi
morala

Zaviranje
posredovanja

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Intervju I
I1.1

I1.2

I1.3

I1.4

I1.5

I1.6

I1.7

I1.8

148

Jaz ga ocenjujem dobro, ker
sproti, jaz sproti obveščam,
če je kaj takega.
Zaj če ni nič takega, te se
včasih tudi po pol leta ne
čujemo. Drugače pa, če je
kaka taka situacija, ki je
resno, ka jo jaz ocenim ali pa
keri, no bolj jaz, …
… strokovni delavci nena glih
vsi rečejo… no, saj ne bi to
trebalo, jaz ne bi nič, ker potli
ne bi hoda na sodišče – to je
po navadi odgovor.
Tak ka te pač… moja naloga
pa je, ka moram sporočiti, pa
sporočim.
Vedno se gre prvo pita
šefico, te pri … ime prejšnje
ravnateljice … je že blo, ona
je tak vedno rekla ok.
Zaj pa tudi, se mi zdi, ko smo
nazadnje pri. Ko smo za …
ime deklice … prijavljali,
mene tisti dan ni blo v šoli, ko
se je to zgodlo.… In takrat je
bila specialna pedagoginja,
ona je vse predala naprej
ravnateljici, …
… ravnateljca pa je rekla, če
se prav spomnim, zaj bom
malo tak povedala, ja saj to ni
potrebno dati naprej.Ne, češ,
to se bomo mi zmenli.
Interno.
In še takrat, ko bi mogla
odreagirati, ker je to taka

Pridobiti je
potrebno
dovoljenje
nadrejenega
Specialna
pedagoginja je
informacijo
posredovala
ravnateljici

I1.9

I1.10

I2.1

I2.2

I2.3

I3.1

I3.2

I3.3
I3.4

I3.5

stvar, resno, nasilje nad
mladoletno osebo in je takrat
nikoga ne poklicala celi dan.
Drugo jutro ob 8h, al pol
devetih, pride specialna
pedagoginja cela besna, k
meni v pisarno. Pravi ''Kaj si
naredla?'', pa pravim jaz ''Kaj
pa je?''. Nič nisem vedla, niti
sporočil mi je nihče ne, da se
je karkoli zgodlo. In te ona
meni pravi ''ja, to pa to se je
zgodlo''.Sem rekla ''Te pa
hitro napišima toto poročilo,
pa jaz bom poklicala takoj na
center. Ker te jaz vedno
pokličem pa pitam, kak treba
odreagirati, če je zaj to prav.
Te pa tak povejo. Tak da to je
to. Informacijo se da dobiti.
Meni se zdi največja ovira pri
totem informiranji. Na
primer, mi damo stvari
naprej, te pa se pol, al pri
policiji… negi se potli zatekne.
Da nene dobimo povratnih
informacij.
Na primer isto pri totem
primeru. To se je vse
reševalo, dalo naprej, pol pa
naenkrat ''ja ki pa zaj je?''…
mislim, kaj se je iz tega
izcimilo. So kaj rešili, niso nič
rešili? Ne samo center, tudi
ostale inštitucije, ki je policija
itak vključena.
Saj to je največji problem – da
država nema ustreznih
zakonodaj. Za vse drugo so,
za to pa ne. Tu bi trebalo
zakonodajo obnoviti,
izboljšati.
Redko. Enkrat na leto? Bi blo
treba dosti več. Lani smo ga
meli, predavanje, to, kar je
blo na skupnem roditeljskem
sestanku.
Za izobraževanje samo, kar je
za nas, to moraš iti skoro po
kolenih prosit… zaj sem se
zlagala, nemamo enkrat
letno, bistveno manj kak
enkrat letno je. Enkrat na tri
leta.
Zaj, od nas, smo te po navadi
samo učitelji.
To je tak tak. Papir marsikaj
prenese, ne, ampak pri nas
vsi rajši vkraj poglednejo. Čist
odkrito.
Jaz grem dostikrat med

odreagirati;
nikogar ni
obvestila
Svetovalni delavki
ni nihče ničesar
sporočil; uvid
svetovalne
delavke o resnosti
situacije;
informiranje o
nadaljnjem
postopku na
centru

informacije pri
vodstvu
Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Informacije na
centru lahko
pridobiš
Največja ovira
informiranje – ni
povratnih
informacij

Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Šola ne dobi
informacije o
postopanju v
korist otroka

Odsotnost
povratne
informacije

Povratne
informacije

Sodelovanje

Neustrezna
zakonodaja,
potrebna
izboljšav

Prevelika
ohlapnost
zakonodaje

Pomanjkljjiva
zakonodaja

Ovire

Izobraževanje na
skupnem
roditeljskem
sestanku na temo
nasilja enkrat na
leto
Izobraževanje
glede na želje
zaposlenih
premalokrat

Predavanje

Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce

Izobraževanje

Izobraževanje
vsake dve do tri
leta

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Izobraževanja
samo za učitelje
Večina učiteljev
prezre opaženo
nasilje

Izobraževanje
na temo nasilja
Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Izobraževanje za
strokovne delavce
Posredovanje
informacij

Izobraževanje

Opazovanje otrok

Senzibilnost za

Ustrezna

Senzibilnost

Zaščita otrok
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I3.6

odmorom vun, glih zaradi
tega, ka nekaj vidim, pa lahko
nekaj rešim.
Ampak to ni potrebno… kaj
hodiš to nekaj…

I3.7

In je tudi pravnica rekla, ka je
na področji šolskega nasilja
ne, ka nega zakonodaje.

I3.8

Samo neki pravilniki so, pa
priporočila, kak bi naj se
obravnavalo…družinski, no,
kar se tiče družinskega
nasilja, pa je zakonsko dobro
opredeljeno in je točno
določeno, kak moramo
reagirati.
Full vpliva to lahko tudi na
celotni proces v naprej… zaj
če ne… ker se… takoj se vidi,
če se kaj dogaja. Otrok to
takoj na neki način pokaže.
Zaj pri nas je problem v tem,
kak sem že rekla: ''Eh, saj pa
je to nič ne takega… to
bomo… jaz rajši nič nebom
rekel/rekla, ka nem glih po
kakšnih sodiščih hodla.''
Tudi tu – ravnateljca isto. Mi
je rekla, te glih, kda je blo pri
(ime deklice) ''(Ime svetovalne
delavke) rajši ne, ker boš pol
samo po sodiščih hodla.''
Sem rekla ''Dobro, pa pač
bom. Meni se gre za otroka.''

I3.9

I3.10

I3.11

I3.12

I3.13

I4.1

I4.2

I5.1
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Pa tudi nepoznavanje mogoče
malo. Ker oni ne vejo, ka
morajo zaj, če jim otrok kaj
takega pove, ka trebajo
zapisnik napisati, ka to
morajo meni prinesti... Tu je
tudi problem. Dosti jih ne ve.
Na žalost tak je.
Ne. Absolutno premalo. Kot
šola premalo.

Ker če eden plava proti toku,
nemreš spremeniti nič. Jaz
lahko grem stokrat ta notri (v
pisarno ravnateljice), če je
enkrat ona meni rekla: ''Kaj te
poslušala bom že, potli pa si
svojo mislim.'' To mi je
dejansko rekla (ravnateljica)
za enega starša, ker smo
nekaj reševali tudi težave.
Zaj tisto kar se tiče
družinskega nasilja ja, to kaj

med odmori z
namenom
zaznave nasilja
Očitki vodstva o
nepotrebnosti
prisotnsoti me
učenci med
odmorom
Pomanjkljiva
zakonodaja na
področju šolskega
nasilja
Natančna
opredeljenost
postopanja pri
družinskem
nasilju

sum na nasilje

senzibilnost

Ignoriranje
resnosti
situacije

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Prevelika
ohlapnost
zakonodaje

Pomanjkljiva
zakonodaja

Ovire

Natančno
opredeljen
postopek

Transparenstnost
postopanja

Ovire

Nepoznavanje
zakonodaje ima
vpliv na celoten
proces

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Težava glede
posredovanja
informacij zaradi
toleriranja nasilja

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Odsvetovanje
vodstva glede
posredovanja
informacije

Ignoriranje
resnosti
situacije

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Posredovanje
informacij v korist
otroka
Nepoznavanje
postopka ob
zaznanem sumu
pri strokovnih
delavcih

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Šola ne naredi
dovolj za zaščito
pravic in koristi
otrok
Nestrokovnost
vodstva šole

Pomanjkanje
angažiranja

Nezadostna zaščita
otrok

Zaščita otrok

Ignoriranje
resnosti
situacije

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Posredovanje
vseh oblik

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

I5.2

I5.3

I5.4

I5.5

I5.6

I5.7

I7.1

I7.2

I8.1

I8.2

so pa neke malenkosti, tak
kot to na primer, da se
deklice prepirajo v razredu,
to je tudi nasilje, neko
psihično, to pa ne.
Do zdaj še takšnega groznega
primera neje blo, ka bi mi
začeli reševati, pa ne bi šlo
reševati.
Ker resen, kaj je takšnega,
damo naprej. Tak da, kak se
zazna na primer kako nasilje,
resen takšno, tak kak je blo to
spolno nasilje pa to, to se da
takoj naprej. Takoj.
Razen, če se ki ne zaustavi. Ja,
se je zgodlo, to glih spolno,
potli se je zgodlo na primer
usmerjanje otroka… tri ali štiri
mesce je tam notri ležalo.
Hmmmm. Zaj neje vedno
prednost reševati. Enih stvari
nemreš reševati sam. Tisto,
kar pa rešuvlemo sami, pa je
prednost to, ka maš vedno tu
na razpolago vse, ki so
vključeni v situacijo, tudi od
učiteljev več mnenj…
Na primer zaj, kaj so se
deklice… malo psihično
(nasilje) pa to. Ne vem, mam
tu učiteljco iz prejšnjega
razreda, tak ka gren malo
pitan kak pa je ona ka s tem.
Če je ona kaj zaznala… Vsi so
zaznali, samo nihče je nič ne
reka.
In meni reče zaj ona
(učiteljica): ''Ja saj pa to se že
od vrtca vleče.'' Ja kak?! Če
pa je zaj… štiri leta je to
trajalo, Pa nihče nič neje
mrdna. To znoriš. Nič. Zaj pa
pričakujejo, da bom jaz s
palčko mignila, pa de vse
naenkrat ok.
Premalo so senzibilni, ker eni
raje pogledajo stran.
Dobesedno.
Samo ka ne bi treba kakšnega
papira kcoj pisati. Ka ne bi
treba dve minuti duže v službi
biti. Rajši pogledajo bek.
Odkrito povedano. Žalostno,
ja.
Mislim, ka ma center za
socialno delo premalo nalog,
mislim, premalo pravic.
Premalo pooblastil. Ja,
obvezno premalo pooblasti,
ker bi dosti več mogli meti
nekih pooblastil.
Ne vem, isto zaj, če gledama

družinskega
nasilja

Uspešno
reševanje zadev v
šoli

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Ob zaznanem
sumu nasilja
posredovanje na
center

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Zadrževanje
zadev pri vodstvu

Zaviranje
posredovanja
informacije pri
vodstvu

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Prednost
reševanja na šoli
prisotnost vseh
vpletenih

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanjej v šoli

Faza
sodelovanja

Učitelji zaznavali
psihično nasilje in
niso ukrepali

Neodgovornost
strokovih
delavcev

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Seznanjenost
učiteljev o
štiriletnem
psihičnem
medvrstniškem
nasilju

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Strokovni delavci
raje pogledajo
stran
Strokovni delavci
lasten interes
postavljajo pred
zaščito otroka

Odsotnost
občutljivosti

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Posredovanje
informacije

Zaščita otroka

Premalo
pooblastil centra

Pomanjkanje
pooblastil
centra

Sistemska raven

Možnosti
izboljšanja

Premalo

Pomanjkanje

Sistemska raven

Možnosti
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I9.1

I9.2

I9.3

I9.4

I9.5

primer odvzem otroka. Kaj to
vse more biti. Saj pa te neki
človek je dovolj razumen, da
vidi, še posebej vi izobraženi s
totega področja, ka ocenite,
ali je nekaj potrebno al ne.
Odkrito? Ka bi nadrejeni bli
bolj odprti do sodelovanja s
centrom za socialno delo. Ka
ne bi tega zavirali.

Jaz pokličem, te pa kda se
tam zve: ''Zakaj pa si klicala?''
Tak ka jaz bi na center 500krat poklicala, pa jo kaj pitala,
pa je povedala (ravnateljica):
''Ja ne, ni potrebe.''
Blo bi fajn, ka vsaj… se mi zdi,
ka bi dobro blo, ka pravilnika
jaz zaj na pamet ne vem,
odkrito povem. Ampak si te
pogledam pač, ko pride tak
daleč.
Ampak to… tričetrt
ravnatelov si upam rečti ka ga
sploh še v rokah neje držalo
(pravilnika).
Ka bi blo bolj potrebno, ka bi
se tote, malo bolj višje, kam
odpelalo. V glavnem, to je
večinoma problem. Ko da si
mislijo, ja, nobenega
dodatnega dela.

pooblastil centra
pri odvzemu
otroka

pooblastil
centra

izboljšanja

Želja svetovalne
delavke po večji
pripravljenosti
sodelovanja
vodstva šole s
centrom
Vodstvo ne
podpira
posvetovanja
svetovalne
delavke s
centrom
V dani situaciji
nadgradnja
znanja

Ignoriranje
resnosti
situacije

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Ignoriranje
resnosti
situacije

Zadržki pri vodstvu

Ovire

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Vodstvo šole ne
pozna zakonodaje

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Ukrepanje ob
nasilju kot
odvečno dodatno
delo

Odsotnost
občutljivosti

Pomanjkanje
senzibilnosti

Senzibilnost

Sodelovanje
med šolo in
centrom
Sodelovanje
med šolo in
centrom

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanje
med šolo in
centrom
Zavedanje o
doložnosti
sporočanja

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Intervju J
J1.1

Jaz mislim, da ustrezno.

Ustrezno
sodelovanje

J1.2

Je res, da se včasih morda…
Tak bom rekla, je… ne bom
rekla, pritožujemo, ampak
vseeno morda mamo
drugačne poglede. Verjetno
zaradi tega, ker verjetno
delavci centra za socialno
delo ne poznajo vloge pa
pristojnosti šole in pa
obratno.
V glavnem, tu pa moram, smo
kar sodelovali.

Šola ima
drugačne poglede
kot center, ker ne
poznajo
pristojnosti drug
drugega

Zaj določene stvari, kjer je
bilo potrebno vključiti tudi
policijo, recimo, smo…

Potreba po
vključitvi policije

J1.3

J1.4
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Smo kar
sodelovali

J1.5

J1.6

J1.7

J1.8

J2.1

J2.2

J2.3

J2.4

J2.5

Potem… včasih gre za
sodelovanje po tisti uradni
poti, obveščanje, to v
glavnem prevzame
svetovalna delavka.
Tudi jaz sem že, ko je blo. Al
pa v situacijah, ko je nismo
meli, ker mamo socialno
delavko samo štiri ure na dan
prisotno.
Je pa, določene stvari pa
potekajo tudi na ta način
preko pogovora oziroma
vprašanja za določeno
družino.
Ta neformalni način pa se mi
zdi kar… V dosti situacijah ti
pomaga in pripomore k rešitvi
situacije.
Zaj tak, verjetno, če bi
kogarkoli, v šoli mislim,
spraševali o tem, pa tudi
sama… včasih so tiste papirne
ovire dostikrat tiste, ki morda
preprečujejo kakšno hitro
reakcijo, če tak rečem.
Potrebo je pač beležiti, pisati
in… to pa je moje
razmišljanje, morda je včasih,
pa zaj ne mislim samo na to
šolo, ampak na splošno na
celotno delovno dobo…
morda kdo od učiteljev, kak
rečemo v narekovajih,
pogleda stran ravno zaradi
tega, ker je potem preveč
nekih različnih stvari, v katere
je potem vključen.
Saj vem, odgovornost je
potrebno sprejeti, če jo
zaznaš al kakorkoli, ampak že
to: razgovor z otrokom,
soočanje s starši, pa potem
tisti neki občutek, če je že to,
da gre za stvar, ki je hujše
narave, ki potem tudi že pride
na samo obravnavo na
tožilstvo, na narok al kakor
koli, potem pa se to že dolgo
časa vleče in tam pa so tudi
takšna vprašanja, kjer včasih
majo delavci občutek da so
oni tisti, ki se jih toži, ne pa
obratno.
To, to se včasih pogajamo.

In takšna vprašanja, jaz tudi
sama vem, da je tak, ker sem
bla porotnik pač. In jaz
verjamem, da se, ne zato, ker
bi človek v resnici pozabil,
ampak verjetno se res ne

Obveščanje
svetovalne
delavke po
uraadni poti

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Tudi jaz sem
sporočila

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Pogovor o družini
s strokovno
delavko centra

Izmenjava
informacij

Pričakovanje do
centra

Sodelovanje

Neformalni način
pomaga k rešitvi
situacije

Izmenjava
informacij

Pričakovanje do
centra

Sodelovanje

Dokumentacija
preprečuje hitro
reagiranje

Izpolnjevanje
obrazca

Transparentnost
postopanja

Ovire

Učitelji pogledajo
stran zaradi
posledic
posredovanja
informacije

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Odpor do
soočanja s starši,
zaslišanja na
sodišču

Zadržek pri
posredovanju
informacije

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Pogajanje o
posredovanju
informacije
Strah pred
postopkom na
sodišču

Neodgovornost
strokovnih
delavcev
Zadržek pri
posredovanju
informacije

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Poziv na sodišče

Vpliv zunanjih
dejavnikov
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J3.7

J3.8

J3.9

J3.10

J3.11
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spomni vsega, ker je to blo že
tolko oddaljeno. In zaj med
množico stvari hitro lahko
nekaj rečeš kar, na kar se
potli nekdo obesi.
Mi smo zaj meli… hmmm….
Predlani nasilje, torej za
starše, če je to mišljeno,
izobraževanje varni na spletu
– bolj spletna varnost.
Drugače pa zagotovo, v
vsakem letu, v… preko
dnevov dejavnosti, ali pa tudi
preko razrednih ur v razredih.
Odvisno seveda tudi od
tematike.
Za zaposlene pa odvisno. Zaj
recimo ravno prejšnji, ravno
prejšnji teden je bila
svetovalna delavka na
izobraževanju. Tudi naslov je
bil Nasilju ne al nekaj
podobnega.
Smo pa meli za zaposlene
direktno, da bi vsi bili, ne,
oziroma zadnje takšno
izobraževanje je bilo štiri leta
nazaj.
Samo učitelji, samo učitelji.
Blo je za strokovne delavce.
Takrat ko je blo za vse…
drugače pa, torej,
individualno pa so tudi.
Moram reči, da pa nisem
razmišljala o tem, da bi bilo
tudi ostali zaposleni na šoli
vključeni.
Zaj vmes razmišljam, ka je to
sicer dobro, …
…ampak še vedno je recimo,
na splošno, zaj pa govorim na
splošno o izobraževanjih, ni
takšne pri, če rečema tehnični
delavci, ni takšne želje na
sploh po izobraževanju.
Morda tudi, čeprav recimo,
ko so… ampak mi vedno,
vsakdo ki gre na
izobraževanje, poroča, pove
določene stvari.
Jaz mislim, da pravilnik je
poznan, ker so tudi takrat, ker
sem tudi sama bila na tistem
izobraževanju, ko smo šli
skozi, pa nekak je blo
priporočilo šol, ki so ga šole
dobile, v tej smeri, da pošlje
delavce. In tudi vem, da iz te
šole, tudi ti so bili.
In se je potem to preneslo v
razred, celo tisti postopki in
načini, kak reagirati, so v

Izobraževanje za
starše

Predavanje

Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce

Izobraževanje

Izobraževanje v
vsakem letu

Vsakoletno

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Izobraževanje
svetovalne
delavke na temo
nasilja

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Izobraževanje za
vse strokovne
delavce pred
štirimi leti

Izobraževanje
pred časom

Pogostost
izobraževanje

Izobraževanje

Vključenost
strokovnih
delavcev v
izobraževanje

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Vodstvo ne vidi
potrebe po
izobraževanju
tehničnega kadra
Okrepitev
tehničnega osebja
z informacijami
Pri tehničnem
osebju ni želje po
izobraževanju

Izobraževanje
za tehnično
osebje

izobraževanje za
vse zaposlene

Izobraževanje

Okrepitev
tehničnega
osebja
Izobraževanje
za tehnično
osebje

Dodatni resursi

Možnosti
izboljšanja

Izobraževanje za
vse zaposlene

Zaščita otrok

Nepoznavanje
zakonodaje
morda vpliva na
dolžnost
sporočanja
Izobraževanje na
temo nasilja za
strokovne delavce

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Predpisani
postopki prisotni
v učilnicah in pri

Natančno
opredeljen
postopek

Transparentnost
postopanja

Ovire

J4.1
J4.2

J4.3

J4.4

J5.1

J5.2

J5.3

J5.4

J5.5

J5.6

J5.7

učilnicah. Razredniki pa jih
tako majo.
Zaj če bi rekla dovolj… nikoli
ni dovolj. To, to nam je jasno.
Probamo delovati
preventivno, predvsem
preventivno, probamo
delovati tudi takrat, ko se
karkoli zgodi.
Mislim zaj recimo v smislu
nasilja, medvrstiškega nasilja
med sošolci, takrat resnično
probamo delovati
preventivno, ampak so še
rezerve.
Tudi v načinu, tak bom rekla,
ne, vseeno, tak kot vsak
strokovni delavec ima svojo
pot učenja, poučevanja, tak je
tudi, so tukaj razlike. Še
vedno ni tiste meje, kak
dojemamo nasilje.
Jaz mislim, da ja. Jaz mislim,
da ja… jaz moram reči… jaz
tudi nisem…

Pa še eno oviro, ki bi jo
mogoče prej morala rečti, kaj
je tudi morda ovira. Ne
rečem, da je. En izmed sumov
pa je tudi to, da strokovni
delavci včasih ne
odreagiramo, ne, če vemo, da
je tolerančna stopnja nasilja
nič, okolje.
Ta vidik se mi zdi tudi
pomemben. Ki sem ga prej
morda izpustila. Tu se vsi
poznamo. In tudi to je morda,
eden izmed teh ovir, ki
predstavlja… torej
dejavnikov, ki predstavlja
ovire za reagiranje.
Jaz sem mogoče tolko manj
obremenjena s tem, ker, ker
poznam vse al pa nič. In meni
nek priimek ali pa nekdo, ne
pomeni več ali pa manj od
nekoga drugega.
Zaj ko gre za hujše oblike
nasilja, tak kak je recimo blo
sum spolne zlorabe, takoj.
Ali pa kakšnega… drugo zaj
trenutno… jaz se ne
spomnim… nismo meli, pa
tudi takrat smo takoj. Sicer
telefonsko oziroma po mailu,
ko je bilo… je razredničarka
povedala, da je otrok pač
povedo, da je blo doma
nasilje.
Zaj v glavnem, mislim da se

razrednikih
Nezadostna
zaščita otrok
Preventivno
delovanje;
delovanje ob
dogodkih

Pomanjkanje
angažiranja
Ustrezna zaščita
otrok

Nezadostna zaščita

Zaščita otrok

Zaščita otrok –
skupen cilja

Zaščita otrok

Prisotnost
medvrstniškega
nasilja

Pomanjkanje
angažiranja

Nezadostna zaščita

Zaščita otrok

Različno
dojemanje nasilja
med strokovnimi
delavci

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Vzpostavitev
sodelovanja s
centrom v vseh
primerih
zaznanega suma
Okolje kot razlog
neposredovanja
informacije

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poznanstvo v
šolskem okolišu

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Vsi v šolskem
okolišu so
enakovredni

Odsotnost
poznanstva
okolice

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Hujše oblike
nasilja se
posreduje takoj
Ob izpovedi
otroka
posredovanje
informacije takoj

Jasno izražen
sum

Takojnšnje
ukrepanje

Faza
sodelovanja

Izpoved otroka

Takojnšnje
ukrepanje

Faza
sodelovanja

Posredovanje

Informiranje pri

Reševanje v šoli

Faza
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J5.8

J6.1

J6.2

J6.3

ne odločamo, da takšnih
informacij ne. Mislim, da v
glavnem, ko grejo za te stvari
(sum na nasilje), ko otrok,
učenec zaupa, da jih
posredujemo, al pa vsaj
vprašamo (na center).
Če se že torej v samem štartu
vidi, da pa bodo stvari rešljive
tukaj.
Verjetno je ta vidik prisoten.
Zaj v kolikšni meri, ne vem.
Ali pa pride morda… se je že
zgodilo, da smo potem, je kdo
izmed strokovnih delavcev,
ko je že mimo.
Al pa recimo, vete, da je tudi
policija zaj že sporoča vse
stvari, torej, po medijih
obveščanja, po radiu. In jaz
običajno, če slišim, ali če
preberem potem, da je kakšni
sum nasilja v družini, da je
blo, da so obravnavali, potem
jaz običajno, tak, čist
neformalno vprašam, ne iz
radovednosti, pač pa tudi iz
tega vidika, da veš, če so to
vključeni tudi naši otroci. Če
kdo kaj ve recimo. In potem

oziroma
posvetovanje s
centrom

centru

Možnost rešitve v
šoli

Odsotnost
potrebe po
posredovanju
Poznanstvo v
okolici

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Neodovornost
strokovnih
delavcev

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Učitelji ne
polagajo posebne
pozornosti iz
strahu pred
medijskim linčem,
ki bi lahko sledil

Medijska
izpostavljenost

Medijski linč

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Čakanje
strokovnega
delavca na
izpoved otroka

Pomanjkanje
angažiranja

Nezadostna zaščita

Zaščita otrok

Nezmožnost
ocene
senzibilnosti

Nezmožnost
ocene

Ocena senzibilnosti

Senzibilnost

Prisotnost vpliva
okolice na
sporočanje
Omemba
informacije, ko je
zadeva že znana
drugje
Posredovanje
informacije
učiteljev na
poizvedbo
vodstva šole

sodelovanja

včasih keri reče ''Ja pa saj
je nekaj rekel ta pa ta.''
J6.4

J6.5

J7.1
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Tudi od otrok.
Se pogovarjamo tudi
ravnatelji med sabo na
kakšnih delovnih srečanjih…
morda, če, da ne bi blo potem
kot posledica raznih
medijskih linčov, ki so, ki potli
lahko pride čisto druga
zgodba vun, je verjetno tudi
to vzrok, da se učitelji tega ne
grejo, če tak rečem, da bi
karkoli spraševali. In da se
resno čaka bolj na to, kaj
otrok pove, ki pa je manj
priložnosti.
Redko keri otrok bo zbral
pogum pa bo, ne vem,
počakal al pa šel na
pogovorno. Če gre, gre zaradi
vsebine učne snovi, manj pa
do tega. Običajno je res
odrasli tisti, ki ga napelje na
to z vprašanji, podvprašanji,
da se začne odpirati. In tu pa
je bolj zaj resno da otrok
začne prvi korak.
Zaj dovolj je vprašanje. Če bi,
recimo, to je subjektivno, pa
karkoli bom rekla, zato ker, če

J7.2

J8.1
J9.1

J9.2

J9.3

J9.4

J9.5

bi mela zaj podatke tolko pa
tolko primerov je, strokovni
delavec pa jih je odkril tolko,
te vidiš, kje v resnici si.
To pa so zgolj ugibanja.

Meni se vseeno zdi, da
ustrezno.
Mogoče tak kak je pri
strokovnih delavcih šole, so
razlike, pa včasih, kar si jaz
konkretno prizadevam, pa
sem si, pa še naprej,
vzpostavitev profesionalnosti.
Midve sva zdaj, vodiva
razgovor, ga vodiva tu. In
vema obe, kakšne so najine
naloge. Vi sprašujete, jaz
odgovarjam. Al pa se
pogovarjamo. Pa sma lahko
ne vem kakšni prijateljici
recimo. Pa bi to moglo tu
ostati, pa se pogovarjama tu,
na totem mestu. Ne v
trgovini, pa ne na hodniku…
to profesionalnost. In mogoče
je tudi to kontra situacija pri
delavcih centra, neka
razmejitev. Nekaj je službeno,
nekaj pa je privat.
Mogoče, zdaj razmišljam, ali
bi na določenih, ne vem, vi
tak mate primere, ker tak na
splošno je težje zdaj, mogoče,
če si vi (center) konkretne
primere, to pa to se je
zgodilo, kaj pa se zaj
pričakuje, da bote vi naredli,
pa lahko vi naredite, kot šola,
kaj pa lahko mi kot center
naredimo.
Mi sicer poročilo pišemo, mi
pa recimo poročil od vas ne
dobivamo, recimo.
Vsaj če bi deset minut prej,
saj se nekaj… al pa
zagovarjamo toto stališče,
smo tu bolj. Al pa če se vi
nagibate bolj, konkretno zaj
je šlo za prešolanje, da bi mi
zaj oboji znali to je to…

strokovnih
delavcev

Ugibanja o
senzibilnosti
strokovnih
delavcev
Ustrezno delo
centra
Vzpostavitev
profesionalnosti

Nezmožnost
ocene

Ocena senzibilnosti

Senzibilnost

Dobro delo

Delovanje centra

Nestrokovnost
obravnave

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru
Mnenje o
centru

Potreba po
razmejitvi med
službenim in
zasebnim

Nestrokovnost
zaposlenih

Nestrokoven odziv
centra

Mnenje o
centru

Izmenjava
infomracij med
centrom in šolo o
konkretnih
primerih

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Ni povratne
informacije iz
centra
Izmenjava
informacije med
šolo in centrom

Odsotnost
povratne
informacije
Izmenjava
informacij

Povratne
informacije

Sodelovanje

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Dobro, korektno
sodelovanje s

Dobro
sodelovanje

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Intervju K
K1.1

Sodelovanje s pristojnim
centrom ocenjujem v
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zadnjem času oziroma v
zadnjih letih kot zelo
korekten, dober, imam
pozitivne izkušnje z njim, z
vsemi delavkami.
So zelo ažurne, kak bi rekla,
strokovne, tak da mam
pozitivne, pozitivno mnenje o
sodelovanju.
Tak bom rekla, tak se mi zdi,
da je ena taka, taka tanka
meja bom rekla… skoro kak
kak… kak bi rekla… težko
razumljiva včasih, tak kot sma
zdaj rekli, sum na, na, na
nasilje.
Recimo, zdaj, morali bi imeti
vsi ničelno toleranco do
nasilja.
To pomeni, če otrok pove, da
se je doma kaj zgodilo, ali če
otrok recimo pove, zdaj bom
povedala taki primer: ''Oče
me je za uho, zato ker sem se
pregovarjal…'' V tem, v tem
smislu bi mi pač morali center
za socialno delo obvestiti,
ampak, tu, to me moti, kjer
gre za namerno nasilje,
zlorabo otroka, pa tisto, kar je
recimo, bom rekla, mogoče
vsaj pred leti veljalo za
vzgojno.
To pomeni, da če se otrok
pregovarja, al je verbalno
nasilen do otroka, to pač
otrok lahko počne, ne, v tem
smislu. In recimo res, mogoče
očetu al pa mami po domače
povedano popustijo zavore in
dobi po riti ali pa za uho.
Ni to nasilje, tisto da bi nehče
nekoga zlorabljal, psihično in
fizično in bi mi to morali
prijaviti na center za socialno
delo. To se mi zdi, da bi
moralo biti bolj razčlenjeno,
pa dodelano, kdaj in na
kakšen način.
Ker je enako tretirano, ali
otrok dobi po riti, ali ga za
uho, ali pa če nekdo namerno
uničuje svojega otroka
psihično. To je pač meni… zaj
sem pač to opazla kot eno
težavo.
Mi imamo v zadnjih dveh
letih ali treh, ker mamo en
kar težaven razred, bom
rekla… Sodelujemo s
Svetovalnim centrom v
Mariboru, kjer nam en
gospod je mel predavanje

centrom in
strokovnimi
delavkami

med šolo in
centrom

Strokovne
delavke so ažurne
in strokovne

Dobro
sodelovanje
med šolo in
centrom
Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Pričakovanje do
centra

Sodelovanje

Biti mora ničelna
toleranca do
nasilja
Razlika je, kjer gre
za namerno
nasilje, zlorabo
otroka, ali pa
tisto, kar je pred
leti veljalo za
vzgojno

Ničelna
toleranca do
nasilja
Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovirre

Toleranca do nasilja

Ovire

Mogoče res očetu
ali pa mami
popustijo zavore
in otrok dobi po
riti ali za uho

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Ni to tisto nasilje,
da bi nekdo
nekoga psihično
ali fizično
zlorabljal; to bi
moralo biti bolj
razčlenjeno

Prevelika
ohlapnost
zakonodaje

Pomanjkljiva
zakonodaja

Ovire

Enako je tretirano
''vzgojno'' otroka
po riti ali
namerno psihično
uničevanje otroka

Prevelika
ohlapnost
zakonodaje

Pomanjkljiva
zakonodaja

Ovire

V sodelovanju s
Svetovalni
centrom Maribor
predavanje za
starše in
strokovne delavce
o medvrstniškem

Predavanje

Izobraževanje za
starše in strokovne
delavce

Izobraževanje

Meja kdaj gre za
sum na nasilje je
tanka in težko
razumljiva

K3.2

tako za starše, kot za
strokovne delavce o
medvrstniškem nasilju - kaj to
pomeni.
Glede zakonodaje, kak jo
učitelji poznajo, pa jaz se ne
spomnim, da bi mi meli
konkretno zaj o tem
predavanje.

K3.3

Je pa zdaj eno izobraževanje…
mislim, da nam ga je
posredovala svetovalna
delavka iz vrtca o ničelni
toleranci do nasilja.

K3.4

To pa je po etapah mislim da
poteka, enkrat mesečno, tak
da tu so meli učitelji možnost,
da se tega udeležijo.
Zdaj jaz občutka nimam, da
bi blo kakšno velko, bom
rekla, da bi se strašno za to
zanimali.
Je taka, v zraku tak se da
čutiti, da je to vsepovsod, da
je pomembno, da moramo
biti pazljivi, ampak ko pa je
kaj takega, pa se glih, bom
rekla… nimam občutka, da bi
se na velko tega udeleževali.
Majo… mislim, zaj jaz kot
svetovalna delavka lahko pač
povem, da te stvari učitelji na
nek način povejo, če je
karkoli, če so jim otroci
povedali.
Ampak to se pač meni pove in
oni se pač na nek način
poskušajo, vsaj razredniki,
pogovoriti s starši, drugače pa
bom rekla bolj vse te stvari
meni prenesejo, pa se jaz
potem s tem ukvarjam.
To pa, da bi meli, da bi blo
tako izobraževanje, da bi blo
še tehnično osebje, to se pa
jaz ne spomnim. Da bi še za
njih meli izobraževanje, to pa
ne.
Sicer jaz še take izkušnje
nimam, da bi mi kdo od
tehničnega osebja kaj
povedal, ampak bi prišel
povedat, če bi kdo kaj slišal.
Otroci tudi, otroci tudi
začutijo, kaj komu lahko
povejo in včasih je mogoče to
res hišnik, al pa čistilka, al pa
kakorkoli da se neke stvari
zaupajo. Tak da, da enak
način… Je pa res, da se pa jaz
o tem s tehničnim osebjem

K3.5

K3.6

K3.7

K3.8

K3.9

K3.10

K3.11

nasilju

Se ne spomnim,
da bi glede
zakonodaje
kakšno
izobraževanje
imeli
Izobraževanje o
ničelni toleranci
do nasilja
posredovala
svetovalna
delavka vrtca
Izobraževanje po
etapah enkrat
mesečno

Izobraževanje
pred časom

Pogostost
izobraževanja

Izobraževanje

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Strokovni delavci
se ne zanimajo za
izobraževanje

Pomanjkanje
interesa za
izobraževanje

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Občuti se, da je
izobraževanje
pomembno,
udeležbe pa ni
velike

Pomanjkanje
interesa za
izobraževanje

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

Če otrok pove,
tudi učitelj
posreduje
informacijo
naprej

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Vse zaznano
učitelji
posredujejo
svetovalni
delavki, ki zadevo
pelje naprej

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Izobraževanja tudi
za tehnično
osebje ni

Izobraževanje
za tehnično
osebje

Izobraževanje za
vse zaposlene

Izboraževanje

Tehnično osebje
še ni prišlo kak
povedat, bi pa
prišli, če bi kdo
kaj slišal
Otroci začutijo,
komu lahko
zaupajo in lahko
je to tudi hišnik ali
čistilka – o tem se
z njimi nisem
pogovarjala

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Okrepitev
tehničnega
osebja

Dodatni resursi

Možnosti
izboljšanja

159

K3.12

K3.13

K3.14

K3.15

K3.16

K3.17

K3.18
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nisem pogovarjala.
Morebiti bi jim blo dobro tudi
reči, glejte, saj, saj tak mislim,
da vedo v večini primerov,
ampak učiteljem rečeš:
''Glejte, če bo karkoli, me
prosim obvestite…''.
Al pa če se kaka družina
spremlja al pa kaj, tak da bi
pa tehničnemu osebju pa niti
sama nisem dala navodil, tak
da bi mogoče bil to razmislek
v bodoče da tudi to.
Ja vpliva zelo.

Če zakonodaje ne poznaš,
potem si pač… kak bom
rekla… ne da neodgovoren,
ampak ne moreš, ne moreš
na tak način oziroma niti ne
veš na kak način postopati.
Tudi učitelji…
Jaz mam sicer zgoraj vedno
tole (pokaže na plakat na
steni) pripravljeno, kot vidiš,
informacije o nasilju, kjer je
točno določeno in mam to
vedno pred sabo, kak se
ravna ob zaznavi nasilja; kdaj,
kako, kje, zakaj, kdo, kaj se
mora zgoditi, tak da je
protokol v bistvu jasen pri
nas.
Tudi če poznaš zakonodajo,
tak na splošno rečeno, je tista
etična plat, ki bi jo moral vsak
strokovni delavec nekak
prenesti al vedeti, da moraš
naprej povedati.
Moram pa vam rečti tudi, da
je od vsakega posameznika
odvisno, kakšne so pa
njegove izkušnje v življenju,
kaj si on o teh stvareh misli.
Zaj recimo, glejte, mate
učitelje, ko reče otroku, ki ga
je mama za uho: ''Pa saj to nič
ni takega''.
Kam smo pa zaj prišli in tote
stvari. Te stvari so malce
nelogične. Malo težje
razumljive.
Jaz menim, da ja, včasih celo
preveč, da moram včasih tudi
učiteljem reči, da so pa neke
stvari, v katere pa mi ne
smemo posegati. Da je za to
odgovoren center za socialno
delo oziroma, da so to vaše
kompetence.
Torej, velikokrat starši tudi
pridejo, ko imajo težave,

Tehnično osebje
bi bilo potrebno
okrepiti z
informacijami

Okrepitev
tehničnega
osebja

Dodatni resursi

Možnosti
izboljšanja

Razmisliti o
dodatnih
navodilih
tehničnemu
osebju

Okrepitev
tehničnega
osebja

Dodatni resusri

Možnosti
izboljšanja

Nepoznavanje
zakonodaje ima
močan vpliv
Nepoznavanje
zakonodaje
onemogoča
pravilno
postopanje

Neodgovornost
strokovnih
delavcev
Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Nepoznavanje
zakonodaje

Ovire

Plakat z
informaciji o
ravnanju ob
zaznavi nasilja

Natančno
opredeljen
postopek

Transparentnost
postopanja

Ovire

Prisotnost etične
plati bi morala biti
povod za
posredovanje
informacij

Neodgovornost
strokovnih
delavcev

Posredovanje
informacij

Zaščita otrok

Lastno mišljenje
strokovnega
delavca o nasilju

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Poteg za uho ni
nič takega

Toleriranje
nasilja

Toleranca do nasilja

Ovire

Nelogične, težje
razumljive stvari v
zakondaji

Prevelika
ohlapnost
zakonodaje

Pomanjkljiva
zakonodaja

Ovire

Šola naredi dovolj
za zaščito pravic
in koristi otrok

Odgovornost
strokovnih
delavcev

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok

Želja po pomoči
staršem in

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

K5.1

K5.2

K5.3

K5.4

K5.5

K5.6

povedo. Želiš jim pomagati.
Jih, bom rekla, napotiti na
pravo pot.
Največkrat po telefonu
pokličem, pa vprašam, če,
če… al pa sporočim vsaj,
vedno prvo po telefonu. Pa
potem po elektronski pošti.
Ampak recimo ne vem,
prejšnji… štirinajst dni nazaj
smo meli primer, ko je
mamica prišla v šolo in je
rekla, da ne ve, kje je oče. Da
bi se naj nekaj zgodilo. In je
prišla po otroka. Mamica je
bla tak hudo zmedena, da ni
vedla kje pa kak, tak da
otroka ji nismo dali. In sem
pač pol poklicala na center za
socialno delo, da prosim, da
urgirajo v tem primeru, da
preverijo, v kakem stanju je
mama, kje je oče, če lahko
sploh otroka dam domov. In
te je vaša delavka odreagirala
takoj, tak da smo potem stvar
uredili še tekom dneva.
Ne, ne. Tak da bi rekla, zaj pa
ne bomo, zato ker tak se nič…
da se ne bi nič zgodilo al
kakorkoli, vsaka stvar je
dobra, da je še kje drugje
zabeležena.
Ta razmejitev recimo, ko
majo otroci prepovedi
približevanja pa te stvari, to
smo recimo… Tote razmejitve
ni, kdaj poklicati samo center,
kdaj poklicati in center in
policijo.
Jaz vedno pač zdaj, kadar je
kakršnokoli medvrstniško
nasilje, kako hujšo
medvrstniško nasilje, pač
obvestim center za socialno
delo.
Čeprav jaz zaj vem, da tudi
center zaj nima nekih
kompetenc, da bi zaj pa ne
vem kaj se tam izvajalo. Da
pač starši so vabljeni ta na
razgovor, da opravijo z njimi
razgovor. Jaz upam, da
recimo, to so take stvari, ko
so otroci recimo samo enkrat
vpeti. Pa je to dovolj. ''Pa sem
mogo iti enkrat na center.
Glih ni mi najbolj to blo všeč.
Pa mama je mogla iti, pa…''
Tak da je to kot pozitivno
recimo, ne, da se potem tote
stvari na nek način malo
umirijo al pa vsaj približno

otrokom

Informiranjej po
telefonu in
posredovanje
informacij

Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Sodelovanje med
šolo in centrom v
trenutni situaciji

Ustrezna zaščita
otrok

Zaščita otrok –
skupen cilj

Zaščita otrok

Vsaka stvar je
dobra, da je še kje
zabeležena

Informiranje pri
centru

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Ni jasno
opredeljeno, kdaj
se obvešča katera
institucija

Prevelika
ohlapnost
zakonodaje

Pomanjkljiva
zakonodaja

Ovire

Ob
medvrstniškem
nasilju obveščanje
centra

Jasno izražen
sum

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Obveščanje
centra z
namenom
preprečitve
nadaljnjega
medvrstniškega
nasilja

Poskus rešitve
situacije

Sodelovanje s
centrom

Faza
sodelovanja
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nehajo.
Tak da tak neformalno, da jaz
zaj lahko pokličem, pa rečem:
''Veš kaj, to pa to mamo, me
zanim, če bi tak pa tak...''.
Vedno dobim vredu nasvet.
Zaupanje staršev. To je prvo.

Zaj če bi meni otrok prišo, pa
bi reko: ''Oče me je brez
razloga zlasal,'' al kakorkoli,
jaz sploh ne ni nič spraševala.
Bi rekla… bi tako prijavla na
center za socialno delo.
V primeru ko pa pokličem
starše, pa mi rečejo: ''Glejte,
ni hotel… mene je, recimo,
tudi ogrožal, te sem pa jaz
njega, '' takrat bi pa mogoče
glede… ne vem… otroka kam
napotila. K kakemu
strokovnjaku, al psihologu,
al… Ne bi zaj jaz pa na tak
način, jaz zaj na center javla.
Vpliva. Žal še vedno vpliva.

Sum je lahko tudi v navidezno
idealnih družinah, al
kakorkoli. Ki mogoče navzven
to ne kažejo. Ne pravim, da
je, ampak lahko je. Lahko bi
rekla, da to vpliva na… žal še
vedno na to, al bo nekdo
posredoval informacije al ne,
al kakorkoli.
Jaz pač vedno poskušam, tak
kot sem rekla, kdorkoli pač je,
če vidim, da je… ni to zaj res
hudo trpinčenje al kakorkoli.
Pa da je to kot neki vzgojni
moment, da se prej s starši
pogovorim.
Ampak tak mam občutek, da
je še vedno v okolju tu,
ampak ne morem pa jaz zdaj
reči, da so to naši učitelji, to
pa ne. Da bi oni bli tak…
To, da pa ne želi kdo sporočiti
naprej zato, ker se boji, da bo
moral na sodišče, tega pa ni
blo zaznati nikoli.
Senzibilni smo vedno bolj.
Prej vidimo stvari.
Vam povem, da ne morem
reči zaj za našo populacijo.
Odvisno od posameznika, od
njegovih izkušenj, od
njegovega znanja,
senzibilnosti… ne morem
generalno odgovoriti na to

Neformalni
posvet preko
telefona

Informiranje pri
centru

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Zaupanje staršev
kot prednost
reševanja na šoli
Izpoved otroka
povod za
posredovanje
informacije

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Izpoved otroka

Takojšnje ukrepanje

Faza
sodelovanja

Odziv starša na
ogrožanje starša s
strani otroka

Odsotnost
potrebe po
posredovanju

Reševanje v šoli

Faza
sodelovanja

Mnenje okolice
vpliva na dolžnost
sporočanja
Položaj družine
vpliva na
posredovanje
informacije

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Poznanstvo v
okolici

Vpliv okolice

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Pogovor s starši in
raziskovanje
situacije

Pogovor s starši

Raziskovanje
situacije

Faza
sodelovanja

Vpliv okolice ne
prepečuje
učiteljem
posredovanja
informacije
Strah pred
sodiščem ne
preprečuje
posredovanja
informacije
Prisotnost
senzibilnosti
Senzibilnost
odvisna od
izkušenj, znanja
strokovnega
delavca

Zavedanjej o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Zavedanje o
dolžnosti
sporočanja

Dolžnost sporočanja

Vpliv zunanjih
dejavnikov

Senzibilnost za
sum na nasilje
Nezmožnost
ocene
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senzibilnost
Ocena senzibilnosti

Senzibilnost
Senzibilnost
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K8.2
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K9.2

K9.3
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vprašanje da ali ne.
Jaz mislim, da dela (center) v
okviru svojih kompetenc. Da
dobro opravljajo delo, da
želijo pomagati, ampak tudi
odvisno pač od vsakega
posameznika, s katerim dela
in tudi od vsake družine, da
pač nekaj čez… skozi noč pa
skozi zid ne moreš.
Tak da je taka neka negativna
konotacija glede centra za
socialno delo, se mi zdi, v
javnosti, pa tudi javnost
mogoče kdaj tak predstavlja
stvari, ki so pa… po mojem
niso tak glih črno bele, ampak
so bolj zapletene. In tisti, ki
delajo v teh krogih, vejo da
pač mate tudi svojo
zakonodajo, preko katere se
pač ne gre in da to ni kar tak
zaj.
Tak da jaz nimam nobenega
slabega mnenja, na kaj, na
kakšen način…
Pač res vedno, ko sem kaj
prosila, al pa pomagala, pa
smo se, smo se… sem v redu
sodelovala z vami.
Mogoče multidisciplinarni
timi. Pa ne zaj za kaki
primer… al pa kaka intervizija
recimo. Da bi bli iz centra za
socialno delo, pa svetovalni
delavci, pa pač o določenem
problemu debatiramo.
Pa pač poskušamo najti neke
rešitve. Koga, od koga so
kompetence, kdaj, zakaj. Tak
da tu mogoče bi se malo, na
tak način… recimo, da bi se
recimo dobli enkrat na dva
mesca al pa enkrat na mesec,
s kako predstavnico al pa
dvema, ki se ukvarjata z
nasiljem v družini, al pa te,
veliko je tudi teh, ki majo
finančne težave, kar tudi
vpliva na pač na
funkcioniranje otrok. Tak da
to, to bi jaz, to recimo malo
pogrešam.
Jaz pač vedno, ja, vedno grem
na center al pa kličem, če pač
kaj mamo.
Tak da bi se tak v nekih
neformalnih oblikah dobivali,
tudi mogoče ne vem, še
policija zraven, al pa, al pa
nekaj takega. Ker vedno več
tega bo, tak da tudi mogoče
ne vem… tu nekaj, nekaj,

Delo centra v
okviru svojih
kompetenc

Dobro delo

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Negativna
konotacija centra
v javnosti ni
upravičena

Dobro delo

Delovanje centra

Mnenje o
centru

Odsotnost
slabega mnenja o
centru
Neformalno
sodelovanje s
centrom

Dobro delo

Dobro delovanje
centra

Mnenje o
centru

Izmenjava
informacij

Sodelovanje s
centrom

Sodelovanje

Intervizija, timi za
reševanje
določenih situacij

Skupno
načrtovanje
dela z družino/
otrokom

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Skupno
načrtovanje
nadaljnega dela v
skladu s
pristojnostmi

Skupno
načrtovanje
dela z družino/
otrokom

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja

Obisk na centru /
klic z namenom
informiranja
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neformalni
oblikah z
namenom
izmenjave
informacij

Izmenjava
informacij

Pričakovanja do
centra

Sodelovanje

Izmenjava
informacij

Sodelovanje med
šolo in centrom

Možnosti
izboljšanja
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nekaj takega pogrešam.
Si bi pa res želela, da bi
mogoče te stvari… tudi glejte,
recimo tudi ravnatelj kot
odgovorni je odgovoren, če
karkoli se ne sporoči… da
mogoče te stvari, tak kot sem
rekla… ničelna toleranca, kaj
je to ničelna toleranca. To
pomeni, da otroka ne smeš
niti za uho, on pa lahko nardi
karkoli želi, pa tisto, kar je
pač, res, bom rekla, fizično
nasilje. To bi rada mogoče
malo bolj dodelano, al pa se z
nekom pogovorila, ki pač naj
mi točno pove, kak in kaj.

Dodaten posvet z
namenom
razjasnitve
določenih
dvomov

Izobraževanje
na temo nasilja

Izobraževanje za
strokovne delavce

Izobraževanje

12.15 Osno kodiranje
1.


SODELOVANJE

Sodelovanje s centrom








Dobro sodelovanje med šolo in centrom


Odsotnost slabih izkušenj s centrom (G5.8)



Dobro sodelovanje ker se sproti obvešča (I1.1)



Dobro, korektno sodelovanje s centrom in strokovnimi delavkami (K1.1)



Strokovne delavke so ažurne in strokovne (K1.2)

Sodelovanje med šolo in centrom


Sodelovanje šole s centrom je vredu (A1.1)



Vsaka institucija ima svoja pravila, ki niso usklajena (A9.11)



Sodelovanje je korektno. (B1.1)



Neformalno posvetovanje s centrom dobro poteka (B9.5)



Ne bi negativno; na centru se trudijo (C1.1)



Sedaj je boljše kot pred leti (C1.7)



Veliko je priložnosti za sodelovanje (D1.3)



Neformalna izmenjava mnenj (D8.12)



Nekoč je bilo odlično (E1.1)



Timski sestanki izboljšali sodelovanje (E1.4)



Ustrezno sodelovanje (F1.1)



Možnost neformalnega pogovora v pomoč (G1.1)



Hudih primerov pri nas ni bilo (F1.3)



OK sodelovanje s centrom (G8.2)



Sodelovanje je vredu (H1.1)



Včasih je bilo boljše (H1.2)



Pogosto sodelovanje zaradi finančnih nereaalizacij (H1.3)



Ustrezno sodelovanje (J1.1)



Šola ima drugačne poglede kot center, ker ne poznajo pristojnosti drug drugega (J1.2)



Smo kar sodelovali (J1.3)

Izmenjava informacij


Sami moramo iskati informacije (C1.9)



Socialne delavke so hodile na šolo mesečno; konstantna izmenjava informacij (E1.2)



Nezmožnost vpogleda v družine (E5.1)



Informiranje o zadevi pri centru (G5.10)



Telefonski klic kot pomoč pri trenutni situaciji (H9.2)



Ocena resnosti situacije pred posredovanjem na center (I1.2)



Informiranje po telefonu in posredovanje informacij (K5.1)



Neformalno sodelovanje s centrom (K8.4)

Nezadovoljstvo/nezaupanje v delo centra


Korektno sodelovanje je pogojno (B2.5)



Nezadovoljstvo z delom nekaterih strokovnih delavcev centra oz. z dinamiko reševanja (B4.3)



Mnenje šole o boljšem delovanju od centra (G5.14)
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Prepozna medinstitucionalna vključenost; medresorska obravnava ni učinkovita (H5.5)



Pomanjkljivo znanje institucij za delo z nasiljem (H5.6)

Neodzivnost centra


Na skupnem srečanju informacija o pripisu za povratno informacijo; povratne informacije še vedno
ni (A9.9)





Center ni dolžan posredovati povratne informacije; srečanje ne bo ničesar spremenilo (A9.10)



Center ni odziven (B1.2)



Kljub opozorilu se nestrokovnost ni nehala (B6.8)



Sodelovanja ni ne pri centrih, ne pri ministrstvu, ne pri drugih zavodih (C1.8)

Pričakovanja do centra


Izmenjava informacij


Bolj primerna pot neformalen pogovor preko telefona (A8.5)



V dilemi klic na center; center zahteva pisno obveščanje (C1.2)



Potreba po neformalni izmenjavi mnenj (C8.6)



Nekoč so bili odkriti podatki (E1.3)



Potreba po nadaljnjem sodelovanju kljub posredovani informaciji (F9.8)



Pomoč centra z neformalno izmenjavo informacij (G5.9)



Pomanjkanje izmenjave informacij (G9.4)



Varstvo osebnih podatkov kot ovira pri sodelovanju (H9.3)



Svetovalni delavki ni nihče ničesar sporočil; uvid svetovalne delavke o resnosti situacije;
informiranje o nadaljnjem postopku na centru (I1.9)







Informacije na centru lahko pridobiš (I1.10)



Pogovor o družini s strokovno delavko centra (J1.7)



Neformalni način pomaga k rešitvi situacije (J1.8)



Meja kdaj gre za sum na nasilje je tanka in težko razumljiva (K2.1)



Obisk na centru/klic z namenom informiranja (K9.3)

Odločno postopanje


Center bi moral nastopiti bolj odločno (B5.5)



Primarna skrb centra je zagotoviti dobro funkcioniranje družine (D8.2)

Timski sestanki


Timi bi morali biti pogostejši; zamik pri vabljenu na timske sestanke (B2.4)



Zapisnikov MDT-jev ne dobijo (C1.4)



Pomembna je vključenost v MDT-je (C1.5)



Dogovarjanje v timih o učencih z odločbami oz. obravnavami (D1.2)



Prisotnost učiteljev na centru (D8.10)

Povratne informacije
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Prisotnost povratne informacije


Sem dobila odgovore; tudi kriminalisti ne dobijo povratne informacije (A2.5)



Zelo je pomembno dobiti informacije (A2.9)



Zaprosilo za pridobitev informacij; vredu sodelovanje (F1.3)

Odsotnost povratne informacije


Pričakovanje povratne informacije (A2.1)



Vseeno od koga je povratna informacija (A2.2)

2.




Ni nobene povratne informacije (A2.3)



Smiselnost sporočanja; ni povratne informacije (A2.4)



Povratna informacija bi bila dobrodošla (A2.6)



Moraš imeti informacije, ker je otrok tukaj (A2.7)



Tudi če je lažni alarm, moraš imeti informacije (A2.8)



Nekdo bi moral dati povratne informacije (A2.10)



Težavo predstavlja posredovanje povratnih informacij (A8.9)



Pričakovanje odgovora na podano poročilo (A9.4)



Vprašanje po povratni informaciji, ki je možna na podlagi zahtevka (A9.5)



Po oddanem poročilu ni povratne informacije (A9.6)



Pomembnost povratne informacije za nadaljnje delo z otrokom (A9.7)



Ugotavljanje smiselnosti pisanja poročil brez povratnih informacij (A9.8)



Neformalen pogovor; izmenjava informacij (A9.12)



Pričakovanje povratnih informacij (B2.3)



Povratna informacija pride od staršev (B9.6)



Pomanjkanje feedbacka (C1.3)



Povratna informacija s centra (C1.6)



Pričakovanje povratne informacije (D8.5)



Šola ne preverja pri družini; center ne poda povratne informacije (D8.6)



Rezultati dela centra skozi funkcioniranje otroka (D8.7)



Ni povratne informacije o vključitvi (D8.13)



Ob prijavi na policijo je potrebna seznanitev šole (D9.4)



Ni povratnih informacij s centra (E6.3)



Zaželeno več informacij s strani centra (F1.2)



Ni informacije, kaj se je po našem obveščanju zgodilo (F1.4)



Ob posredovanju informacij centru ni feedbacka (F9.7)



Pomanjkanje povratnih informacij (G9.1)



Običajno ni informacij kako se zadeva zaključi (H1.4)



Naloga se opravi, ostalo je nekje… (H1.5)



Največja ovira informiranje – ni povratnih informacij (I2.1)



Šola ne dobi informacije o postopanju v korist otroka (I2.2)



Ni povratne informacije iz centra (J9.4)

OVIRE

Pomanjkljiva zakonodaja


Prevelika ohlapnost zakonodaje


Neustrezna zakonodaja, potrebna izboljšav (I2.3)



Pomanjkljiva zakonodaja na področju šolskega nasilja (I3.7)



Ni to tisto nasilje, da bi nekdo nekoga psihično ali fizično zlorabljal; to bi moralo biti bolj razčlenjeno
(K2.5)



Enako je tretirano ''vzgojno'' otroka po riti ali namerno psihično uničevanje otroka (K2.6)



Nelogične, težje razumljive stvari v zakondaji (K3.20)
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Prepogosto spreminjanje zakonodaje




Ni jasno opredeljeno, kdaj se obvešča katera institucija (K5.4)
Prepogosto spreminjanje šolske zakonodaje in pravilnikov (A2.11)

Nepoznavanje zakonodaje


Neodgovornost strokovnih delavcev


Poznavanje zakonodaje (A3.9)



Veliko ljudi nepoznavanja zakonodaje ne prepoznava kot lasten problem; to je kršenje pravnega
predpisa (H3.12)





Nepoznavanje zakonodaje ima vpliv na celoten proces (I3.9)



Nepoznavanje postopka ob zaznanem sumu pri strokovnih delavcih (I3.13)



Vodstvo šole ne pozna zakonodaje (I9.4)



Nepoznavanje zakonodaje morda vpliva na dolžnost sporočanja (J3.12)



Nepoznavanje zakonodaje ima močan vpliv (K3.14)



Nepoznavanje zakonodaje onemogoča pravilno postopanje (K3.15)

Nepoznavanje pristojnosti centra






Nepoznavanje postopkov in pristojnosti centra (F2.2)

Preobsežnost predpisov


Nihče ne more poznati zakonodaje v celoti (H3.9)



Zaradi preobsežnosti nemogoče poznati zakonodajo v celoti (H3.10)

Toleranca do nasilja




Ničelna toleranca do nasilja


Pretok informacij je prisoten; pri nas je prisotno posredovanje informacij (A3.12)



Naloga strokovnega delavca je reagirati ob zaznanem sumu nasilja (B3.3)



Hišnik bi posredoval zaznan sum nasilja (B3.4)



Toleranca do nasilja je ničelna (B4.2)



Ni tolerance do nasilja (B5.4)



Zaradi količine primerov samoumevno jemanje zadev (B9.10)



Takojšnje posredovanje informacij po navodilu vodstva (C4.4)



Podpora vodstva; sodelovanje s starši (C4.6)



Sporočanje brez zadržkov (F2.4)



Konstantno sporočanje (F3.3)



Pri nasilju takojšnje posredovanje (F5.6)



Ob sumu na nasilje šola ne presoja (F5.8)



Delovanje z zdravo kmečko logiko; nedopustnost ignoriranja zaznanega suma (H3.11)



Nedopuščanje nasilnega vedenja (H5.9)



Biti mora ničelna toleranca do nasilja (K2.2)

Toleriranje nasilja


Težava glede posredovanja informacij zaradi toleriranja nasilja (I3.10)



Seznanjenost učiteljev o štiriletnem psihičnem medvrstniškem nasilju (I5.7)



Različno dojemanje nasilja med strokovnimi delavci (J4.4)



Omemba informacije, ko je zadeva že znana drugje (J6.2)



Razlika je, kjer gre za namerno nasilje, zlorabo otroka, ali pa tisto, kar je pred leti veljalo za vzgojno
(K2.3)
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Mogoče res očetu ali pa mami popustijo zavore in otrok dobi po riti ali za uho (K2.4)



Lastno mišljenje strokovnega delavca o nasilju (K3.18)



Poteg za uho ni nič takega (K3.19)

Zadržki pri vodstvu








Ignoriranje resnosti situacije


Neposredovanje informacije zaradi slabih izkušenj s centrom (G5.6)



Specialna pedagoginja je informacijo posredovala ravnateljici (I1.6)



Ravnateljica je menila, da ni potrebno posredovati informacije (I1.7)



Očitki vodstva o nepotrebnosti prisotnosti med učenci med odmorom (I3.6)



Odsvetovanje vodstva glede posredovanja informacije (I3.11)



Nestrokovnost vodstva šole (I4.2)



Želja svetovalne delavke po večji pripravljenosti sodelovanja vodstva šole s centrom (I9.1)



Vodstvo ne podpira posvetovanja svetovalne delavke s centrom (I9.2)

Zaviranje posredovanja informacije pri vodstvu


Zaviranje posredovanja informacije (F2.5)



V šolah javno povedano, da se stvari ne posredujejo (F6.3)



Vodstvo ne želi posredovati informacije (F6.4)



Informacija ustavljena pri vodstvu (G5.5)



Pridobiti je potrebno dovoljenje nadrejenega (I1.5)



Ravnateljica bi morala odreagirati; nikogar ni obvestila (I1.8)



Zadrževanje zadev pri vodstvu (I5.4)

Transparentnost postopanja




Natančno opredeljen postopek


Postopanje po pravilniku (A2.12)



Zakonodaja je jasna (B2.2)



Zakonodaja je jasna (C2.1)



Jasno je, da je sum nasilja potrebno prijaviti (C2.2)



Posredovanje informacij svetovalni službi ali vodstvu (C3.5)



Poznavanje postopkov (G3.6)



Ni ovir v šolski zakonodaji (H2.1)



Natančna opredeljenost postopanja pri družinskem nasilju (I3.8)



Predpisani postopki prisotni v učilnicah in pri razrednikih (J3.14)



Plakat z informaciji o ravnanju ob zaznavi nasilja (K3.16)

Poznavanje zakonodaje


Ne gre toliko za nepoznavanje zakona (A3.10)



Težava ni v nepoznavanju zakonodaje oz. v posredovanju informacij (B3.6)



Nepoznavanje zakonodaje pri jasnih znakih ni ovira (C3.8)



Jasna zakonodaja (D2.1)



Nepoznavanje zakonodaje ni razlog za nesporočanje (D3.5)



Zadovoljstvo z zakoni (E2.1)



Pri zakonodaji ni ovir (F2.1)



Seznanjenost z dolžnostjo sporočanja (F2.3)



Ni nepoznavanje zakonodaje (F3.5)
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3.






Zakonodaja določa kdaj se posreduje informacija (H5.12)

Izpolnjevanje obrazca


Obrazec kot ovira pri postopku (A8.4)



Dokumentacija preprečuje hitro reagiranje (J2.1)

IZOBRAŽEVANJE

Osnovne informacije za vse zaposlene


Tehnično osebje dobi osnovne informacije (A3.6)



Tehnično osebje je seznanjeno o osnovah zakona in upoštevanju le-tega (A3.7)



Informacije za vse (A3.8)



Informacije dobijo vsi zaposleni (B3.2)



Protokoli ravnanja v skupnih prostorih (C3.4)



Ob novosti v zakonodaji vsi zaposleni na šoli (C3.6)



Izobraževanje za vse zaposlene na šoli (F3.4)



Izobraževanje za tehnično osebje glede na program (H3.6)

Izobraževanje za tehnično osebje


Tehnično osebje ni vključeno (G3.3)



Vodstvo ne vidi potrebe po izobraževanju tehničnega kadra (J3.9)



Pri tehničnem osebju ni želje po izobraževanju (J3.11)



Izobraževanja tudi za tehnično osebje ni (K3.9)

Izobraževanje za strokovne delavce
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Pri zakonodaji ni ovir (G2.1)

Izobraževanje za vse zaposlene






Izobraževanje na temo nasilja


Seznanjenost z zakonom (A3.2)



Ostalo se sproti dogovarja (A3.3)



Majhna šola omogoča sprotno izmenjavo informacij (A3.4)



Vključeni vsi strokovni delavci (A3.5)



Delavnice o vplivu okolja na sporočanje (B6.1)



Tim iz šole je opravil usposabljanje; posredovanje strokovnim delavcem (C3.2)



Prejšnji torek izobraževanje na temo nasilja (D2.4)



Izobraževanje učiteljice in prenos pridobljenega znanja med ostale zaposlene (D3.1)



Tema nasilja nekoč modna muha; vključenost vseh strokovnih delavcev (E3.1)



Srečanje centra in osnovnih šol (E3.2)



Skupek različnih strokovnjakov (F3.2)



V izobraževanje vključeni vsi strokovni delavci (G3.2)



Vsakoletna obnovitev osnovnih informacij povezanih z nasiljem (G3.5)



Redna obveščenost strokovnih delavcev (H3.1)



Konstanten pogovor o nasilju (H3.2)



Veliko pogovorov na temo nasilja (H3.3)



Govor o prekrških učencev (H3.4)



Vsi strokovni delavci šole vključeni v izobraževanje (H3.5)







Izobraževanja samo za učitelje (I3.3)



V dani situaciji nadgradnja znanja (I9.3)



Izobraževanje svetovalne delavke na temo nasilja (J3.3)



Vključenost strokovnih delavcev v izobraževanje (J3.8)



Izobraževanje na temo nasilja za strokovne delavce (J3.13)



Izobraževanje o ničelni toleranci do nasilja posredovala svetovalna delavka vrtca (K3.3)



Izobraževanje po etapah enkrat mesečno (K3.4)



Dodaten posvet z namenom razjasnitve določenih dvomov (K9.5)

Pomanjkanje interesa za izobraževanje


Nezadostna strokovna podkovanost za posredne znake nasilja (C7.2)



Strokovni delavci se ne zanimajo za izobraževanje (K3.5)



Občuti se, da je izobraževanje pomembno, udeležbe pa ni velike (K3.6)

Izobraževanje za starše in strokovne delavce


Predavanje


Predavanje za starše pod drugim naslovom zaradi neodzivnosti glede na tematiko predavanja
(C4.3)



Izobraževanje na skupnem roditeljskem sestanku na temo nasilja enkrat na leto (I3.1)



Izobraževanje za starše (J3.1)



V sodelovanju s Svetovalni centrom Maribor predavanje za starše in strokovne delavce o
medvrstniškem nasilju (K3.1)





Informiranje staršev


Informiranje staršev o nasilju (C3.3)



Specifika okolja; toleranca staršev do konzumiranja alkohola pri otrocih (C4.2)



Izvedba delavnic ali predavanj za starše (H3.8)

Pogostost izobraževanja


Vsakoletno






Izobraževanje v vsakem letu (J3.2)

Izobraževanje vsake dve do tri leta


Izobraževanja vsako drugo leto; ogromno izobraževanj (B3.1)



Izobraževanje o nasilju pred dvema letoma (F3.1)



Izobraževanje na vsakih par let (G3.1)



Izobraževanje glede na želje zaposlenih premalokrat (I3.2)

Izobraževanje pred časom


Posebnega izobraževanje ni bilo že nekaj let (A3.1)



Že dalj časa nazaj (C3.1)



Ni več toliko izobraževanj kot pred leti (E3.3)



Izobraževanje za vse strokovne delavce pred štirimi leti (J3.4)



Se ne spomnim, da bi glede zakonodaje kakšno izobraževanje imeli (K3.2)
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4.


Zaščita otrok – skupen cilj
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ZAŠČITA OTROK

Ustrezna zaščita otrok


Naredimo dovolj za zaščito otrok (A4.1)



Delo po najboljših močeh za zagotovitev varnosti otrok (A4.2)



Sprotno izvajanje pogovorov s starši (A4.3)



V prvi vrsti pomoč otroku (A8.6)



Ni pomembno mnenje na drugi strani telefona (A8.7)



Skupno delo v korist otrok (A8.8)



Ustrezna zaščita otrok (B4.1)



Braniti pravice trpinčenih otrok (B5.6)



Otrok nasilje zanika; strokovni delavci morajo prepoznati znake nasilja (B9.8)



Spodbujanje strokovne delavke k posredovanju informacij; končni cilj je zajezitev nasilja (B9.11)



Posredni znaki zlorabe; informiranje pri svetovalni službi; raziskovanje pri starših (C3.9)



Trud za ustrezno zaščito otrok (C4.1)



Dilema o posredovanju informacije staršu; interes otroka (C4.7)



Strah otroka pred odhodom domov (C4.8)



Ob prejetju informacij iz okolice se pojavi dilema; vedno prevlada korist otroka (C6.4)



Trud strokovnih delavcev za zaščito pravic in koristi otrok (D4.1)



S skupnimi močmi je zaščita otroka mogoča (D5.9)



Strokovni delavci šole so poklicani, da naredijo vse za zaščito otroka (D6.5)



Šola je zavezana k delu z otrokom; pomoč centra (D8.1)



Potreba po sodelovanju v korist otrok (D8.4)



Izmenjava informacij o napredku (D8.14)



Veliko dela na zaščiti pravic in koristi otrok (F4.1)



Zaščita pravic in koristi otrok na prvem mestu (F4.2)



Zavedanje strokovnih delavcev o dolžnosti sporočanja (G3.4)



Pomoč in zaščita otrok na vseh področjih (G4.1)



Sporočanje ne glede na povzročitelja (G6.2)



Otroci se pogosteje zaupajo tehničnemu osebju (H3.7)



Vodstvo ukrepa takoj (H9.1)



Posredovanje informacij v korist otroka (I3.12)



Preventivno delovanje; delovanje ob dogodkih (J4.2)



Šola naredi dovolj za zaščito pravic in koristi otrok (K4.1)



Želja po pomoči staršem in otrokom (K4.2)



Sodelovanje med šolo in centrom v trenutni situaciji (K5.2)

Pomanjkanje angažiranja


Nikoli ni narejeno dovolj za zaščito pravic in koristi otrok (E4.1)



Ignoriranje informacij (E7.4)



Vedno se da še kaj narediti za ustrezno zaščito pravic in koristi otrok (H4.1)



Šola ne naredi dovolj za zaščito pravic in koristi otrok (I4.1)



Pri tehničnem osebju ni želje po izobraževanju (J3.11)



Nezadostna zaščita otrok (J4.1)



Prisotnost medvrstniškega nasilja (J4.3)




Posredovanje informacij




5.


Čakanje strokovnega delavca na izpoved otroka (J6.5)

Prepoznavanje znakov zlorabe


Usposobljenost zaposlenih (B3.5)



Opazne so spremembe v vedenju (C7.3)



Tehnično osebje posreduje zaznano neprimerno vedenje otrok (D3.3)



Tehnično osebje ima manj stika z otroki (D3.4)



Interes za zaznavo znakov (D4.2)



Dvomi o pravilnosti odločitve o posredovanju informacije (D9.6)

Neodgovornost strokovnih delavcev


Učitelji nasilje prepoznavajo (E3.5)



Negativne pretekle izkušne prepreka za sporočanje suma v prihodnosti (G5.13)



Večina učiteljev prezre opaženo nasilje (I3.4)



Učitelji zaznavali psihično nasilje in niso ukrepali (I5.6)



Strokovni delavci lasten interes postavljajo pred zaščito otroka (I7.2)



Pogajanje o posredovanju informacije (J2.4)



Posredovanje informacije učiteljev na poizvedbo vodstva šole (J6.3)



Prisotnost etične plati bi morala biti povod za posredovaje informacij (K3.17)

FAZA SODELOVANJA

Sodelovanje s centrom




Nezmožnost rešitve na ravni šole


Reševanje na nivoju šole, po potrebi posredovanje na center (A5.6)



Poslabšanje situacije (C5.2)



Sodelovanje kjer se že kažejo težave (D1.1)



Neuspelo posredovanje – pomoč centra (D5.4)



Neuspešnost na ravni šole (D5.6, D5.8)



Šola oceni, kar je potrebno posredovati (F5.5)



Ob nezmožnosti rešitve na šoli posredovanje na center (F5.7)

Poskus rešitve situacije


Mogoče bi bilo potrebno takoj posredovati na center (A5.10)



Tehtanje situacije (B9.12)



Možnost reševanja trenutno opaznih stvari (E5.2)



Reagiranje na vsak sum (F5.2)



Pogovor s starši o izboljšanju razmer; brez izboljšanja obvestilo na center (F5.9)



Ob neuspelem reševanju težav se informacija posreduje na center (G5.4)



Ukrepanje v šoli; posredovanje informacije (H5.8)



Šola naredi vse v svoji pristojnosti, nato posredovanje na center (H5.10)



Obveščanje centra z namenom preprečitve nadaljnjega medvrstniškega nasilja (K5.6)
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Reševanje v šoli








Takojšnje ukrepanje še ni bilo potrebno (A4.7)



Razgovor s starši ob opozorilu, da se ob nadaljevanju težav obvesti center (A4.8)



Takojšnje ukrepanje še ni bilo potrebno (A4.9)



Razgovor s starši ob fizičnem nasilju (A4.11)



Prisotnost različnih elementov nasilja (D5.1)



Prisotnost fizičnega, verbalnega nasilja – poskus reševanja v šoli (D5.3)



Zanemarjanje rešuje šola (G5.1)



Hudih primerov v šoli ni (G9.6)



Ni sodelovanja v vseh primerih zaznanega suma (H5.1)



Postopanje v skladu s šolskimi pravili (H5.2)



Uspešno reševanje zadev v šoli (I5.2)



Prednost reševanja na šoli prisotnost vseh vpletenih (I5.5)



Možnost rešitve v šoli (J5.8)



Odziv starša na ogrožanje starša s strani otroka (K5.10)

Negativni prizvok centra


Obravnava na centru ima slab prizvok (A5.7)



Lažje starši sodelujejo s šolo; vključenost centra daje pečat (A5.8)



Dogovarjanje v šoli ob opozorilu o možnosti posredovanja informacij na center (A5.9)



Rešitev za otroka čim prej; zato sprva pogovor s starši na šoli (A6.9)



Starši lažje sodelujejo s šolo (C9.3)



Konstanten kontak šole s starši omogoča varnost (C9.5)

Raziskovanje situacije
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Odsotnost potrebe po posredovanju

Pogovor s starši


Spraševanje o potrebi obveščanja centra (A4.4)



Prvi korak – temeljit pogovor s starši (A4.5)



Ob presoji sledi naslednji korak (A4.6)



Ustvarjanje zaupanja s starši (A5.1)



Specifika otrok (A5.2)



Specifika družin otrok s posebnimi potrebami (A5.3)



Potrebno je graditi na zaupanju (A5.4)



Po potrebi vsakodnevna komunikacija s starši osebno ali preko telefona (A5.5)



Ni prednosti reševanja zadev v šoli; staršem razširiti obzorja (B5.3)



Stiska staršev; reševanje skozi razgovor (B9.13)



Zanemarjanje ali nevednost staršev, ki obravnave ne dojemajo kot pomoč (C2.23)



Reševanje zadev z razgovori s starši; (C5.1)



Iskanje pozornosti deklice; pogovor s starši; odsotnost potrebe po obravnavi na centru (C5.3)



Preprečitev lažnega preplaha; raziskovanje situacije (C5.4)



Poskus reševanja situacije s starši (D5.5)



Poskus urejanja zadev šole s starši (D5.7)



Ob neupoštevanju usmeritev se zadeve predajo na center (E5.3)



Stvari, ki niso rešljive v šoli (E5.4)



Otroci iz šibkejšega socialnega okolja; obravnava staršev (F4.4)





Raziskovanje situacije v izogib lažnega alarma (F5.3)



Uvid nemoči staršev (F5.10)



Šola s svojimi dejavnostmi rešuje situacijo (H5.11)



Zaupanje staršev kot prednost reševanja na šoli (K5.8)



Pogovor s starši in raziskovanje situacije (K6.3)

Informiranje pri centru


Konzultacija s centrom v primerih zanemarjanja (B5.2)



Neformalni posvet s centrom (C8.5)



Posredovanje oziroma posvetovanje s centrom (J5.7)



Vsaka stvar je dobra, da je še kje zabeležena (K5.3)



Neformalni posvet preko telefona (K5.7)

Takojšnje ukrepanje




6.




Izpoved otroka


Takojšnje ukrepanje pri spolni zlorabi (A4.10)



Takojšnje ukrepanje pri spolni zlorabi (A4.12)



Otrokova izjava in čustven odziv (F5.4)



Ob otrokovi izpovedi informacija posredovana na center (G5.3)



Ob izpovedi otroka posredovanje informacije takoj (J5.6)



Izpoved otroka povod za posredovanje informacije (K5.9)

Jasno izražen sum


Po oceni strokovne službe prijava na center in na policijo (B5.1)



Ob hudih situacija takojšnje posredovanje na center (C5.5)



Ob zanemarjanju vključitev centra (D5.2)



Vzpostavitev sodelovanja s centrom ob zadostni količini informacij (F5.1)



Posredovanje informacije pri psihičnem in fizičnem nasilju (G5.2)



Takojšnje posredovanje pri fizičnem nasilju (H5.7)



Posredovanje vseh oblik družinskega nasilja (I5.1)



Ob zaznanem sumu nasilja posredovanje na center (I5.3)



Vzpostavitev sodelovanja s centrom v vseh primerih zaznanega suma (J5.1)



Hujše oblike nasilja se posreduje takoj (J5.5)



Ob medvrstniškem nasilju obveščanje centra (K5.5)

VPLIV ZUNANJIH DEJAVNIKOV

Vpliv okolice


Poznanstvo v okolici


Dilema pri posredovanju informacij zaradi poznanstva (A3.11)



Velik vpliv okolice (A6.1)



Poznanstva v manjših krajih (A6.2)



Možnost razmisleka staršev v izogib obravnavi na centru (A6.3)



Poznanstvo v okollici ni vzrok za nesporočanje (B6.2)



Pred leti neodzivnost zaradi izhajanja iz šolskega okoliša (B6.3)
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Strah pred sledicami prijave in pred reakcijo okolice (B8.5)



Okolica je pomemben dejavnik (C6.1)



Majhnost okolja (D2.2)



Zadržek pri strokovnih delavcih se pojavi (D6.3)



Sodišče in vpliv okolice sta neprijetni (D6.7)



Vpetost v okolico (D6.8)



Sodelovanja s centrom se ne vzpostavi – pomanjkanje poguma učiteljev (E5.5)



Prisoten vpliv okolice (E6.1)



Mnenje okolice ne vpliva na dolžnost sporočanja (F6.2)



Strah pred okolico (F6.5)



Ignoriranje resnosti situacije učiteljev zaradi okolice (H5.14)



Vpliv okolice prisoten pri učiteljih (H6.1)



Želja po všečnosti v okolici preprečuje posredovanje informacije (H6.4)



Okolje kot razlog neposredovanja informacije (J5.2)



Poznanstvo v šolskem okolišu (J5.3)



Prisotnost vpliva okolice na sporočanje (J6.1)



Mnenje okolice vpliva na dolžnost sporočanja (K6.1)



Položaj družine vpliva na posredovanje informacije (K6.2)

Strah pred povzročiteljem


Zamera staršev ob posredovanju informacije (D2.5)



Strah pred povzročiteljem (F6.6)



Prisotnost strahu pred povzročitelji nasilja (H6.3)

Lažen preplah


Obtožbe staršev o uničenem življenju; stres zaradi lažnega preplaha; odvračanje od nadaljnjega
posredovanja informacij (C6.5)






Dvomi o pravilnosti odločitve o posredovanju informacije (D9.5)

Odsotnost poznanstva okolice


Otroci iz različnih krajev (A6.4)



Vsi v šolskem okolišu so enakovredni (J5.4)

Poziv na sodišče


Zadržek pri posredovanju informacije


Strah pred sodiščem odvisen od izkušenj (A6.5)



Negativna izkušnja na sodišču za zadeve izpred petih let (A6.6)



Misel odhoda na sodišče lahko zavira vsakega (A6.7)



Oteževalna okoliščina je bolj sodišče kot okolica (A6.8)



Jasen protokol pri zaznavi nasilja; podpis svetovalne delavke, pričanje svetovalne delavke na
sodišču (C4.5)
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Sodišče je pomemben dejavnik (C6.2)



Sodišče in vpliv okolice sta neprijetni (D6.7)



Sodišče razlog za neposredovanje informacij (E6.2)



Strokovni delavec ne posreduje informacije zaradi strahu pred sodiščem (I1.3)



Učitelji pogledajo stran zaradi posledic posredovanja informacije (J2.2)



Odpor do soočanja s starši, zaslišanja na sodišču (J2.3)



Strah pred postopkom na sodišču (J2.5)



Medijski linč


Medijska izpostavljenost




Dolžnost sporočanja




Zavedanje o dolžnosti sporočanja


Odgovornost za posredovanje informacije (B6.4)



Odgovornost strokovnega delavca (B8.6)



Ob zaznavi strokovni delavci posredujejo informacijo kljub strahu pred vplivom okolja (C6.3)



Zavedanje o zavezanosti k posredovanju informacij (D2.3)



Profesionalna zaveza sporočanja (D2.6)



Kot profesionalec moraš ukrepati (D6.1)



Posredovanje suma na policijo; poznanstvo staršev; dolžnost prijave (D6.2)



Poziv vodstva k posredovanju informacij o sumu (D6.4)



Mnenje okolice ne vpliva na dolžnost sporočanja (F6.1)



Okolica ne vpliva na dolžnost sporočanja (G6.1)



Postopek na sodišču ni ovira za sporočanje suma (G6.3)



Posredovanje pri vodstvu ni težava (H5.13)



Vodstvo šole s posredovanjem informacij glede na okolico nima težav (H6.2)



Moja naloga je sporočiti (I1.4)



Potreba po vključitvi policije (J1.4)



Obveščanje svetovalne delavke po uraadni poti (J1.5)



Tudi jaz sem sporočila (J1.6)



Če otrok pove, tudi učitelj posreduje informacijo naprej (K3.7)



Vse zaznano učitelji posredujejo svetovalni delavki, ki zadevo pelje naprej (K3.8)



Tehnično osebje še ni prišlo kak povedat, bi pa prišli, če bi kdo kaj slišal (K3.10)



Vpliv okolice ne prepečuje učiteljem posredovanja informacije (k6.4)



Strah pred sodiščem ne preprečuje posredovanja informacije (K6.5)

Kazenska odgovornost


7.


Učitelji ne polagajo posebne pozornosti iz strahu pred medijskim linčem, ki bi lahko sledil (J6.4)

Strah pred kazensko odgovornostjo kot povod v primeru zadrževanja informacij o sumu (D6.6)

SENZIBILNOST

Ustrezna senzibilnost


Senzibilnost za sum na nasilje


Senzibilnost strokovnih delavcev (A7.1)



Kader defektologov, specialnih pedagogov z dolgoletnimi izkušnjami (A7.2)



Podkovanost strokovnih delavcev(A7.3)



Prisotnost senzibilnosti (B7.1)



Prisotnost alkoholizma, trdega dela za preživetje, razvez, samomorov (B7.3)



Hišnik bi posredoval informacijo (C3.7)



Senzibilnost strokovnih delavcev (C7.1)



Učitelji nasilje prepoznavajo (E3.4)
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8.

Populacija otrok s posebnimi potrebami (F4.3)



Izredno velika senzibilost delavcev (F7.1)



80% strokovnih delavcev je senzibilnih (G7.1)



Senzibilnost pomembnejša od zakonodaje (H2.2)



Večina strokovnih delavcev je senzibilnih (H7.1)



Opazovanje otrok med odmori z namenom zaznave nasilja (I3.5)



Prisotnost senzibilnosti (K7.1)

Odsotnost občutljivosti


Strokovni delavci niso dovolj senzibilni (E7.1)



Zadržki pri posredovanju informacije (E7.2)



Posamezniki senzibilnosti ne premorejo (G7.2)



Dva do trije strokovni delavci so premalo senzibilni (H7.2)



Strokovni delavci raje pogledajo stran (I7.1)



Ukrepanje ob nasilju kot odvečno dodatno delo (I9.5)

Izobraževanje/usmerjanje


Razpravljanje o senzibilnosti (B7.2)



Pogovor o specifiki okolja (B7.4)



Različni ljudje in različna senzibilnost (D7.1)



Spodbujanje, usmerjanje k posredovanju informacij (H7.3)



Manj senzibilne vodstvo usmerja k posredovanju informacij (H7.4)

Nezmožnost ocene


Nezmožnost ocene senzibilnosti strokovnih delavcev (J7.1)



Ugibanja o senzibilnosti strokovnih delavcev (J7.2)



Senzibilnost odvisna od izkušenj, znanja strokovnega delavca (K7.2)

MNENJE O CENTRU

Delovanje centra
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Ocena senzibilnosti




Senzibilnost onemogoča zadržke (E7.3)

Pomanjkanje senzibilnosti






Pomoč ob nemoči šole


Enotnost delovanja; center je nadgradnja (B6.9)



Center priskoči na pomoč (F8.1)

Nekvalitetno opravljene storitve


Zadostujejo razgovori (B6.6)



Razdor v družini povzroči vključitev širše skupine institucij (H5.3)



Delo z družino v smeri odprave razlogov za nasilno vedenje (H5.4)



Strokovni delavci centra bi morali imeti več znanja (H9.4)

Slab odziv centra


Na centru so stvari umirili; starši pridobili na moči (B6.5)



Odgovornost centra je sklicati multidisciplinarni tim (B9.3)











Center bi lahko naredil več (B9.7)



Neodzivnost centra – brez posredovanja šole se ne bi na centru nič premaknilo (F3.6)



Posredovanje šole pri delu centra (F9.2)

Dolgotrajnost postopka


Šola javi in je treba stvari urgentno reševati; stvari predolgo tečejo (B9.4)



Prepočasno odvijanje postopkov na centru (F3.7)

Uveljavitev dobrega imena v družbi


Center mora poiskati mesto v družbi (B8.1)



Negativno mnenje starejših šolnikov in svetovalne delavke (F9.3)



Mnenje da se s centrom ne da nič urediti (F9.4)

Dobro delo


Ni negativnega mnenja o centru (H8.1)



Delo centra je vredu (H8.3)



Ustrezno delo centra (J8.1)



Delo centra v okviru svojih kompetenc (K8.1)



Negativna konotacija centra v javnosti ni upravičena (K8.2)



Odsotnost slabega mnenja o centru (K8.3)

Nestrokoven odziv centra




Nestrokovnost obravnave


Količina primerov je vzrok za površinsko obravnavo (B9.9)



Nestrokovno delovanje centra (G5.11)



Delo centra popolnoma drugačno od predpisanega (G5.12)



Center in policija nestrokovno opravljata delo ko se ne držita predpisanih postopkov (G5.15)



Dvom o kompetentnosti in metodah dela za najboljši izid obravnave (H8.2)



Vzpostavitev profesionalnosti (J9.1)

Nestrokovnost zaposlenih


Razprava centra s starši o ukrepanju šole (B6.7)



Nezaupanje med institucijami onemogočilo sodelovanje; skrhani odnosi zaradi posredovanja
informacij staršem (E1.3)




Potreba po razmejitvi med službenim in zasebnim (J9.2)

Negativni predznak centra




Slabe izkušnje v preteklosti


Nezaupanje v delovanje centra na podlagi mnenja, da center ne ukrepa (F9.9)



Slab prvi vtis centra (F9.11)



Kljub nezaupanju zavedanje o dolžnosti obveščanja; nezaupanje še vedno ovira (G5.7)

Strah pred obravnavo na centru


Strah staršev pred centrom (C9.2)



Seznanitev centra s problematiko družine – huda reakcija staršev zoper šolo (C9.4)



Center se dojema kot diktatorni organ (C9.6)



Negativni predznak centra v družbi (E8.1)
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9.


Sodelovanje med šolo in centrom










MOŽNOSTI IZBOLJŠANJA

Prisotnost (strokovne delavke centra) na šoli


Kadrovska podkrepitev centra za možnost večje prisotnosti na terenu (C8.1)



Potreba po okrepitvi staršev (C8.2)



Tesno sodelovanje strokovnega delavca centra s posamezno šolo (C8.3)



Prisotnost socialne delavke na šoli – mobilna socialna delavka (C8.4)



Vsaka šola bi morala imeti točno določeno strokovno delavko na katero se obrača (D9.2)



Osebno seznanjanje s strokovno delavko omogoči lažje posredovanje informacij (D9.3)

Izmenjava informacij


Potrebnega je več sodelovanja (B9.1)



Želja po večjem sodelovanju (D8.3)



Izmenjava informacij preko telefona (D8.11)



Pomembnost povezanosti med šolo in centrom (D8.17)



Pomembnost povezanosti med šolo in centrom (D9.1)



Sodelovanje je ključno; neformalno sodelovanje (E9.1)



Ločeno delo centra od dela šole (F8.3)



Vzporedno delo šole in centra; sprotno obveščanje (F8.4)



Skupno srečanje šole in centra (F9.1)



Pomanjkanje pretoka informacij med šolo in centrom (F9.5)



Skupno srečanje z namenom izpostavitve razlogov za nezaupanje (F9.10)



Sporočanje centra o obravnavi nasilja v družini (G9.3)



Izmenjava informacij med centrom in šolo o konkretnih primerih (J9.3)



Izmenjava informacije med šolo in centrom (J9.5)



Srečevanje v neformalni oblikah z namenom izmenjave informacij (K9.4)

Skupno načrtovanje dela z družino/otrokom


Skupno načrtovanje dela v korist otroka (F8.2)



Intervizija, timi za reševanje določenih situacij (K9.1)



Skupno načrtovanje nadaljnega dela v skladu s pristojnostmi (K9.2)

Letna srečanja


Skupni letni sestanki; izmenjava informacij (B9.2)



Izmenjava informacij med svetovalnimi delavci šole ((C9.1)



Posvet med šolo in centrom (D8.16)



Aktivno sodelovanje šole na srečanju s centrom (G9.5)

Sistemska raven


Vključitev staršev v izobraževanja


Sistem je v celoti napačno zastavljen (B8.2)



Zanemarjanje otrok zaradi nepoznavanja vloge starševstva; Vključitev staršev v tečaje,
izobraževanja; sankcija odvzem bonitet (B8.3)
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Sistemska ureditev brez prisile (B8.4)

Pomanjkanje pooblastil centra


Delovanje centra bi ob dodatnih pooblastilih lahko bilo še boljše (G8.1)



Sporočanje centra o prepovedi približevanja na šolo (G9.2)





Preveč pravnih predpisov onemogoča zaščito žrtve (H9.5)



Premalo pooblastil centra (I8.1)



Premalo pooblastil centra pri odvzemu otroka (I8.2)

Razbremenitev dokumentiranja


Neposredno sodelovanje


Preveč papirologije (A8.1)



Želja po delu z ljudmi (A8.2)



Bistveno premalo časa za delo z ljudmi; papirji vzamejo preveč časa, ki ga ne ostane za delo z
ljudmi (A8.3)






Razbremenitev dokumentiranja (A9.1)

Neformalno sodelovanje


Več časa za neposredno sodelovanje, neformalen pogovore (A9.2)



Umik predpisov (A9.3)



Neformalni pogovor po telefonu z namenom izmenjave informacij (D8.8)



Zaželenega več sodelovanja (D8.9)



Varstvo osebnih podatkov prepreka neformalni izmenjavi informacij (D8.15)



Dobrodošlo neformalno sodelovanje (E8.2)



Telefonski klic za izmenjavo informacij (F9.6)



Dopuščanje neformalne izmenjave informacij (G1.2)

Dodatni resursi


Okrepitev tehničnega osebja


Ni izobraževanj za tehnično osebje (D3.2)



Okrepitev tehničnega osebja z informacijami (J3.10)



Otroci začutijo, komu lahko zaupajo in lahko je to tudi hišnik ali čistilka – o tem se z njimi nisem
pogovarjala (K3.11)



Tehnično osebje bi bilo potrebno okrepiti z informacijami (K3.12)



Razmisliti o dodatnih navodilih tehničnemu osebju (K3.13)
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