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1. UVOD
V magistrskem delu obravnavamo matere otrok s posebnimi potrebami in njihovo doživljanje
pomoči in podpore, ki jo lahko dobijo zase. Za raziskovanje omenjene tematike smo se
odločili zaradi lastnega prepoznavanja pomanjkanja podpore, ki je na voljo materam otrok s
posebnimi potrebami, in želje po spremembi obstoječega stanja. Ob delu z otroki s posebnimi
potrebami smo namreč ugotovili, da ob skrbi zanje pomembno stisko doživljajo njihovi starši,
predvsem matere, ki so v večini primerov bolj vključene v nego otroka in delo z njim.
Pogosto se zgodi, da se od prejetja otrokove diagnoze vse vrti le okoli otroka, njemu so
omogočene najrazličnejše oblike pomoči, materine stiske pa pogosto ostajajo prezrte in
nenaslovljene, kar sčasoma lahko pripelje do velikih težav na več področjih.
V teoretičnem delu se tako posvečamo odnosom v družini z otrokom s posebnimi potrebami,
podpori sorodnikov in prijateljev, institucionalni podpori in občutjem, s katerimi se sooča
mati otroka s posebnimi potrebi.
Pomembno vlogo namenjamo seznanjanju staršev z otrokovo diagnozo in ob tem
opredeljujemo, katera čustva so prisotna ob soočanju s prvo novico o otrokovem stanju in
vseh naslednjih, ki ji sledijo. Zanima nas tudi vloga, ki jo imajo strokovni delavci ob
posredovanju novice.
Pišemo o tem, kako se po rojstvu otroka s posebnimi potrebami spremeni dinamika v družini,
kakšne posledice to prinaša partnerskemu odnosu in sorojencem v družini. Nadalje se
posvečamo vključevanju otroka v proces izobraževanja, težavam in prednostim, ki jih to
obdobje prinaša otrokovi materi in celotni družini.
Zanima nas, kateri viri pomoči so na voljo materam in katere vire prepoznavajo kot
učinkovite. Nadalje ugotavljamo, katerih oblik pomoči si matere želijo in kakšne so sploh
njihove možnosti, ko iščejo pomoč zase. Ob tem se sprašujemo, kakšna je vloga prijateljev,
sorodnikov, institucij in neformalnih oblik pomoči.
Ker nas zanima predvsem materino doživljanje, se posvečamo preobremenjenosti matere in
drugim neprijetnim občutjem, s katerimi se vsakodnevno sooča mati otroka s posebnimi
potrebami. Ugotavljamo tudi, katera pozitivna občutja spremljajo materinstvo, v čem se je
materino življenje v primerjavi s preteklostjo spremenilo in kakšna spoznanja ji je vloga
matere otroka s posebnimi potrebami prinesla v življenju.
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V drugem delu predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili v empiričnem delu naloge, in jih s
pomočjo obstoječe literature poskušamo obrazložiti. Izpostavljamo šest kategorij, v katerih se
izraža materino doživljanje podpore v primeru materinstva otroku s posebnimi potrebami, in
jih nadalje razčlenjujemo ter iščemo povezave in razlage, ki nam obravnavano področje
pomagajo bolje razumeti.
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2. ŽIVLJENJE Z OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI
Tema našega dela je neizogibno povezana z otroki s posebnimi potrebami, zato je smiselno,
da na začetku pisanja opredelimo in razjasnimo pojem otrok s posebnimi potrebami. Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2011) v 2. členu otroke s posebnimi potrebami
opredeljuje z naslednjo definicijo:
»Otroci s posebnimi potrebami so otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni
otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govornojezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji
na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in
izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja
oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.«
V tem poglavju bomo izpostavili nekatere vidike življenja z otrokom s posebnimi potrebami.
Najprej se bomo posvetili soočanju staršev z otrokovo diagnozo, saj je to eden izmed ključnih
trenutkov za starše. Pogledali bomo, kakšne spremembe se pojavljajo v partnerskem odnosu
kot posledica starševstva otroku s posebnimi potrebami, in se posvetili vlogi sorojencev.
Zanimalo nas bo, kakšne vloge prevzemajo sorojenci in kako se ob tem počutijo. V zadnjem
delu se bomo posvetili vključevanju otroka s posebnimi potrebami v proces izobraževanja, saj
ta korak staršem lahko pomeni razbremenitev ali pa v njihova življenja prinaša dodaten stres.

2.1 Soočenje z diagnozo
Mnogi avtorji pišejo, da je več različnih kriznih obdobij še posebej travmatičnih za starše
otrok s posebnimi potrebami, kot najtežje obdobje pa izpostavljajo krizo, ki nastopi ob
soočenju s prvo informacijo o diagnozi ali s predvidevanjem, da je z otrokom nekaj narobe
(Seligman in Darling 2007, 97). Starši lahko otrokovo diagnozo izvejo že pred otrokovim
rojstvom, kmalu po rojstvu ali med otrokovim odraščanjem, ko začnejo sami opažati določene
nenormalnosti. Naseef (2001 v Seligman in Darling 2007, 107) o tem pravi, da se starši lažje
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prilagodijo novemu stanju takrat, ko jim je otrokova diagnoza poznana že od začetka. Proces,
v katerem morajo starši dojemanje svojega otroka, ki je bil prej »normalen«, preoblikovati v
otroka s posebnimi potrebami, je za mnoge zelo težak. Starši tako lahko občutijo žalost, ki jo
primerjajo celo s smrtjo.
Kübler-Ross (1969 v Seligman in Darling 2007, 186–190) navaja pet faz, skozi katere naj bi
šli vsi starši otrok s posebnimi potrebami v procesu soočanja z otrokovo diagnozo in njenega
sprejemanja. Prva reakcija staršev na vest o otrokovem stanju je šok, ki se kasneje pretvori v
zanikanje. Trtnik (2007, 495) piše, da je zanikanje prepoznano kot destruktiven odziv, ki ga
starši uporabijo, da pridobijo čas za ponovno vzpostavitev ravnovesja, ki se je z novico o
otrokovem stanju porušilo. Zanikanje deluje na nezavedni ravni in je namenjeno obrambi pred
prekomerno zaskrbljenostjo in strahom. Na začetku odigra pomembno varovalno vlogo,
vendar lahko postane škodljivo, če traja predolgo. Zanikanje staršev se lahko kaže kot
ignoriranje obstoja otrokove bolezni ali obiskovanje različnih specialistov, da bi našli zanje
sprejemljivo diagnozo ali celo nekoga, ki jim bo potrdil, da bo z njihovim otrokom vse v redu
(Kübler-Ross 1969 v Seligman in Darling 2007, 186–190). V fazi zanikanja je zelo
pomembna vloga strokovnjakov, ki morajo s svojimi strategijami staršem odpreti oči, da
uvidijo in dojamejo, kakšno je otrokov stanje, piše Trtnik (2007, 495). Naslednja faza je
pogajanje, opredeljuje jo starševsko okupiranje z magičnim ali fantazijskim razmišljanjem in
nerealnimi pričakovanji, saj v tej fazi mislijo, da bo njihovo trdo delo pripomoglo k
izboljšanju otrokovega stanja. Pogost pojav v tej fazi je tudi obračanje k duhovnosti in
pričakovanje čudeža, ki bi omilil otrokovo diagnozo. Ko starši dojamejo, da se otrokovo
stanje ne bo čudežno spremenilo, nastopi jeza. Starši jo izražajo na najrazličnejše načine: jezni
so na boga, na zdravnike, ker ne ozdravijo otroka, na odsotnost pomoči, na nezadostnost
podpore različnih služb, na čakalne vrste v ustanovah, pogosto pa tudi nase ali na partnerja, ki
ga krivijo za otrokove težave. Sčasoma starši dojamejo, da njihova jeza ne bo spremenila
otrokovega stanja in počasi sprejmejo otrokove posebne potrebe in novosti, ki jih to prinaša
celotni družini. Tu nastopi faza depresivnosti, ki je za večino staršev začasna, ko pa se
pojavijo globoka žalost, nezmožnost najti optimizem in veselje, težave s spanjem, hranjenjem
in koncentracijo, pa tudi samomorilne misli, lahko govorimo o klinični depresiji, ki jo je treba
prepoznati in staršem pomagati. Na koncu nastopi faza sprejetja. Ko starši dosežejo to fazo, so
sposobni govoriti o otrokovih težavah, skupaj s strokovnjaki načrtovati otrokov razvoj, brez
občutka krivde otroku postavljati omejitve in pretirano zaščitniško vedenje do otroka
zamenjati s konstruktivnimi oblikami, ki pripomorejo k otrokovemu napredku (Kübler-Ross
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1969 v Seligman in Darling 2007, 186–190). O tem obdobju govori Novljan (2004, 91) kot o
fazi normalizacije, saj življenje postane bolj umirjeno in za starše obvladljivo, hkrati pa se
začnejo zavedati, da je za rezultate terapevtskega dela z otrokom potreben čas in da uspeh ne
bo viden takoj. Strokovnjaki, ki sodelujejo z družinami otrok s posebnimi potrebami, se
morajo zavedati, da ne gre za homogeno skupino, ki bi se na enak način soočala z otrokovimi
posebnimi potrebami. Nekatere družine tako lahko preidejo vse faze že v nekaj dneh, medtem
ko pri drugih mine veliko let, preden dosežejo sprejemljiv nivo prilagoditve, pa dodaja
Kübler-Ross (1969 v Seligman in Darling 2007, 186–190).
Restoux (2010, 58–61) pravi, da ni noben trenutek ugoden za posredovanje slabe novice, saj
nanjo nihče ni pripravljen. Prav tako ne obstaja način, ki bi bil najprimernejši za posredovanje
novice. Hedov, Wikblad in Anneren (2002, 1348) v svoji raziskavi ugotavljajo, da starši ob
soočenju z novico najprej doživijo začetni šok, sledijo mu občutki negotovosti in žalosti,
zaskrbljenost za zdravje otroka, njegovo počutje in prihodnost. Nadalje so ugotovili, da je bilo
malo staršev zadovoljnih z načinom posredovanja prve informacije, le nekaj več pa jih je ob
tem občutilo zadostno podporo. Raziskava nakazuje, da obstaja optimalni čas za sporočitev
diagnoze; če je posredovana takoj po rojstvu, lahko zmoti povezovanje in okrevanje novo
nastale družine, na drugi strani pa informacija ne sme čakati predolgo in tako puščati staršev
osamljenih in tesnobnih. Kot piše Taanila (2002, 1289–1290), je starševska sposobnost
soočanja in delovanja z bolnim otrokom v veliki meri odvisna tudi od tega, na kakšen način
jim je posredovana informacija o diagnozi. Raziskava, ki so jo opravili Taanila in sodelavci
(1998, 510) kaže na povezavo med kvaliteto informacij in nasvetov, ki so jih starši dobili v
bolnišnici, in občutji negotovosti in nemoči; bolj ko so starši imeli občutek, da so dobili
koristne nasvete, bolj so se čutili sposobne za skrb za otroka po odhodu iz bolnišnice. V
preteklosti je bilo že veliko napisanega o občutjih, ki jih doživljajo starši, ko jim je
posredovana diagnoza. Avtorji pišejo, da so starši ob prejemu golih diagnoz in skopih
informacij še naprej v skrbeh in nadaljujejo razmišljanje, kakšen bo njihov otrok v prihodnosti
(Seligman in Darling 2007, 109), mnogi se srečujejo z občutki krivde, zakaj se je to zgodilo
ravno njim (Restoux 2010, 66). Z rojstvom otroka s posebnimi potrebami se mora spremeniti
celoten družinski sistem, starši in sorojenci morajo prevzeti nove vloge in svoje stare
preoblikovati. Oče mora prevzeti del skrbi in nege za otroka, sorojenci pa morajo v mnogih
primerih hitreje odrasti in pomagati staršem pri skrbi za otroka (Rotovnik 1999, 184).
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2.2 Partnerstvo v družini z otrokom s posebnimi potrebami

Kot smo že pisali, rojstvo otroka s posebnimi potrebami v družino vnese ogromno sprememb,
prav tako se spremeni tudi vzdušje. Turnbull in Turnbull (2001 v Huang, Ososkie in Hsu
2011, 213) pravita, da ima otrok s posebnimi potrebami na partnerski odnos lahko tri različne
vplive: pozitivnega, negativnega ali mešanega. Huang, Ososkie in Hsu (2011, 214) povzemajo
različne raziskave, ki na eni strani pravijo, da se odnos lahko poslabša zaradi različnih
faktorjev, kot so neenakomerna porazdelitev nege in vzgoje otroka, pomanjkanje časa za
hobije in stres, ki se nanaša na otrokovo zdravje, na drugi strani pa se odnos lahko izboljša,
ker partnerjema omogoči, da drug drugega bolje razumeta, si bolj enakopravno delita hišna
opravila ter imata boljšo priložnost za pogovor o doživljanju stresa, saj to počneta zato, da bi
tako pomagala otroku. Risdall in Singer (2004, 101) ugotavljata, da je bilo v preteklosti
starševstvo otroku s posebnimi potrebami dojeto kot neke vrste tragedija, novejše raziskave pa
to v veliki meri zavračajo. Njuna raziskava kaže, da lahko tak otrok za družino pomeni
pozitivno prilagajanje in krepitev družinskih odnosov, otrok pa je dojet kot pomočnik, ki
pripomore h kvaliteti družinskega življenja. Avtorja obenem ne zanikata odkritij, da je
starševstvo otroku s posebnimi potrebami pogosto zelo stresno in zahtevno, kar se v mnogih
zakonih odraža kot veliko breme. Nadalje ugotavljata, da ima prisotnost bolezni v družini
pozitivno korelacijo s trudom, ki sta ga partnerja začela vlagati v svoj odnos. Tudi Huang in
sodelavci (2011, 221) ugotavljajo podobno; kvaliteta partnerskega odnosa se v nekaterih
primerih izboljša zato, ker partnerji začnejo bolj sodelovati pri vzgoji, so bolj obzirni in
preživijo več časa z družino, kar posledično pripelje do tega, da partnerica doživlja zbližanje
odnosa z možem.
Med negativnimi spremembami, ki se pojavijo v partnerskem odnosu, najpogosteje
zasledimo, da mati začne usmerjati veliko pozornosti na otroka, saj verjame, da mu lahko kar
najbolj pomaga, ob tem pa pogosto pozabi na partnerja. Ta se ob tem začne počutiti
zapostavljenega in nekoristnega, zato se začne umikati, beži v delo, deluje navidezno
nezainteresiran ali pa začne bežati v različne oblike odvisnosti (Rotovnik 1999, 188). Huang
in sodelavci (2011, 221) so ugotovili, da očetovo sprejemanje dejstva, da ima otrok posebne
potrebe, deluje kot faktor, ki pomembno vpliva na pozitivne spremembe v partnerskem
odnosu. V primerih, kjer se partner ni bil sposoben soočiti z diagnozo, je kot skrajna posledica
lahko prišlo tudi do ločitve. Tudi Juul (2010, 40) meni, da kronično bolni otroci zahtevajo od
staršev veliko več časa, telesnih in duševnih naporov in posledično se partnerski odnos znajde
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v obdobju, ko ne dobi hranil in pozornosti, ki jo potrebuje. Pojavi se običajna dinamika, ko se
oče počuti vrednega le še zunaj doma, mati pa doma in v skrbi za otroka, v svojem bistvu pa
oba postajata osamljena in kritična do vedenja drugega.
Seligman in Darling (2007, 200) zaključujeta, da razhajanja v partnerskem odnosu niso nujno
posledica starševstva otroku s posebnimi potrebami, lahko pa tak otrok na površje spravi
težave, ki sta jih partnerja do takrat potlačevala. Avtorja nadalje nakazujeta, da je odnos med
partnerjema, ki sta starša otroka s posebnimi potrebami, zagotovo eno izmed področij, ki ga je
treba še podrobneje preučiti.

2.3 Vloga sorojencev

Juul (2010, 57) pravi, da ima kronično bolan brat ali sestra na sorojenčevo podobo o sebi in na
vlogo, ki jo ima v družini, velik vpliv. Lahko govorimo o tem, da se sorojenci znajdejo v
posebnem položaju; prav tako kot starši tudi oni doživljajo stisko in iščejo odgovore na
mnogo vprašanj, po drugi strani pa se od staršev pogosto počutijo zanemarjene. Nemalo
avtorjev poroča tudi o prezgodnji zrelosti sorojencev, saj se pogosto zgodi, da postanejo
odgovorni za nego brata ali sestre in se tako soočajo z veliko odgovornostjo. Tudi Rotovnik
(1999, 191–193) piše o tem, da starša ob vseh skrbeh, ki jih imata zaradi otroka s posebnimi
potrebami, pogosto pozabita, da je bolan otrok le del družine in da ob njem rastejo tudi zdravi
otroci. S takim obnašanjem pri sorojencih vzbudita občutja odrinjenosti in nepriljubljenosti,
kar jih potiska v pomembno stisko. Taki otroci lahko razlog za svojo odrinjenost začnejo
videvati v bolnem sorojencu, kar nadalje vodi v negativna čustva do njega, odrivanje ali celo
agresijo. Pojavijo se lahko tudi čustva sovraštva do staršev, ker niso dobili njune pozornosti.
Za pridobitev starševske pozornosti lahko sorojenec uporablja različne oblike vedenja, med
drugim tudi problematično vedenje ali pogosto obolevanje. Restoux še opozarja, da se pri
mnogih sorojencih pojavlja misel, da bodo po smrti staršev morali skrbeti za brata ali sestro
(2010, 76–78).
Seligman in Darling (2007, 236) pravita, da nekateri starši svojim zdravim otrokom ne
predstavijo v celoti bolezenskega stanja otroka s posebnimi potrebami. Posledica tega je, da
sorojenci ne razumejo povsem, kaj se z njihovim bratom ali sestro dogaja. Napačne ali
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nepopolne informacije lahko vodijo do sorojenčevih občutkov odgovornosti za otrokovo
stanje, spraševanje, ali je stanje prenosljivo, vprašanj o prihodnosti in podobnih razmišljanj.
Novljan (2004, 125) priporoča, da starši sorojence natančno in jasno informirajo o
bolezenskem stanju njihovega brata ali sestre, saj le tako lahko dosežejo njihovo razumevanje
o otrokovih omejitvah. Sorojenci se ob poznavanju informacij počutijo mirnejše, v
komunikaciji z okolico so bolj sproščeni, znajo pojasniti motnjo brata ali sestre in ni jih več
strah, da so oni krivi za bolezensko stanje otroka s posebnimi potrebami. Seligman in Darling
(2007, 252) nadaljujeta, da imajo sorojenčeva nasprotujoča si občutja (jeza, krivda, ljubezen,
zaščitništvo) do brata ali sestre in zamere do staršev, ker od njih zahtevajo, da imajo otroka
radi in zanj skrbijo, za rezultat pogosto otroka, ki je zmeden in v svojih občutjih
ambivalenten.
V literaturi lahko zasledimo nasprotujoče si rezultate raziskav o tem, da imajo sorojenci otrok
s posebnimi potrebami več socialnih in vedenjskih težav kot njihovi vrstniki, katerih sorojenci
niso diagnosticirani kot otroci s posebnimi potrebami. Bischoff in Tingstrom (1991) tako v
svoji raziskavi ne ugotavljata razlik, medtem ko Barrera, Chung, Greenberg in Fleming (2002,
136) navajajo, da so sorojenci otrok s posebnimi potrebami izpostavljeni tveganju. Seligman
in Darling (2007, 257) opozarjata na pomemben vidik proučevanja obnašanja in doživljanja
sorojencev; ugotavljata namreč, da se rezultati raziskav pomembno razlikujejo glede na to, ali
so bile raziskave opravljene s sorojenci samimi ali le z njihovimi starši.
Naloga staršev je, da zdrav otrok v družini ne dobi občutka, da je odgovoren za vzgojo otroka
s posebnimi potrebami, niti ni odgovoren za svojo vzgojo. Starši mu morajo omogočiti
svobodno preživljanje prostega časa in stike s prijatelji ter ga ne pretirano vključevati v nego
in skrb za bolnega otroka. Zavedati se morajo, da jih tudi zdrav otrok potrebuje in si želi
njihove bližine, čeprav tega pogosto ne pokaže, saj se mu zdi, da so že tako preveč
obremenjeni (Novljan 2004, 133).
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2.4 Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v proces izobraževanja

Čas otrokovega odhoda v šolo je naslednje ključno obdobje, ki ima na otroka in družino velik
vpliv. Gre za čas sprememb in pričakovanj, tako znotraj družine kot tudi zunaj nje. V tem
obdobju postanejo zdravniške obravnave malo manj pomembne, iskanje primernega
izobraževalnega programa za otroka pa postane ena izmed glavnih skrbi staršev. Eden izmed
najpomembnejših faktorjev otrokovega uspešnega vključevanja v šolo je sodelovanje z
njegovo družino. Za starše je to obdobje lahko še posebej tesnobno, saj morajo sprejeti
številne odločitve in se soočiti z ovirami, ki so povezane z izobraževalno prihodnostjo
njihovega otroka (Dockett, Perry in Kearney 2011, 45; Janus, Kopechanski, Cameron in
Hughes 2008, 482; Seligman in Darling 2007, 125).
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) iz leta 2011 določa, da se ti otroci
lahko izobražujejo na različne načine: v programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, v prilagojenih programih, ki zagotavljajo pridobitev enakovrednega
izobrazbenega

standarda,

v

prilagojenih

programih,

ki

ne

zagotavlja

pridobitve

enakovrednega izobrazbenega standarda, v posebnih programih in v vzgojnih programih.
Za mnoge otroke s posebnimi potrebami se neke vrste izobraževanje začne že zelo kmalu po
njihovem rojstvu, saj jih starši vključijo v programe zgodnje obravnave (logopedi,
fizioterapevti, specialni pedagogi), da bi jim zagotovili najboljši možen razvoj. Ti programi se
lahko izvajajo doma ali v različnih zunanjih centrih, pogosto pa vključujejo otrokovega starša,
ki odigra tudi vlogo otrokovega učitelja, potem ko je od strokovnjaka prejel ustrezna navodila
in napotke, kako izvajati določene aktivnosti z otrokom (Seligman in Darling 2007, 125–126).
Z vključevanjem otroka s posebnimi potrebami v proces izobraževanja se za starše lahko
prične obdobje nezadovoljstva. Staršem se pogosto zdi, da bi njihov otrok lahko obiskoval
šolski program z drugimi otroki, ali pa se jim zdi, da v okviru posebnega programa ne dobiva
zadostne pomoči (Seligman in Darling 2007, 127). O tem pišejo tudi Angell, Stoner in
Shelden (2009, 168), ki so raziskovali doživljanje mater ob otrokovem šolanju in ugotovili, da
nekatere matere menijo, da učitelji niso dovolj seznanjeni z naravo otrokovih težav in
obstoječo pomočjo zanje (predvsem ko so bili otroci vključeni v redne šolske programe).
Matere pogrešajo prilagoditev prostora in vsebine ali pa iskanje dodatne pomoči otrokovega
učitelja. Ena izmed pomanjkljivosti, ki jo opažajo pri učiteljih, je njihova neprilagodljivost;
zavedajo se, da se otrok v šoli ne sme grdo obnašati in da učitelj do njihovega otroka ne sme
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biti bolj popustljiv, vendar menijo, da imajo učitelji na voljo veliko različnih poti za
motiviranje otroka in nadziranje njegovega obnašanja, a jih ne znajo uporabljati. Kot nadalje
ugotavlja Janus s sodelavci (2008, 484), veliko staršev izraža nezadovoljstvo nad obljubami,
ki so jim bile dane pred otrokovim odhodom v šolo, in njihovo dejansko izpolnitvijo.
Opozarjajo, da bi šolski delavci staršem morali že pred otrokovim odhodom v šolo podati
realne obljube, ki so jih sposobni uresničiti. Starši dobijo večjo podporo šolskih institucij na
predšolski ravni kot kasneje, ko otrok vstopi v šolo. Šolsko osebje je sicer vključeno, vendar
starši menijo, da podpora ni omogočena v času, ko bi jo otrok potreboval. Pomen, ki ga za
starše otrok s posebnimi potrebami predstavlja komunikacija z učitelji, so proučevali tudi
Angell in sodelavci (2009, 167). Pogosta, iskrena in neposredna komunikacija učitelja s starši
povečuje zaupanje staršev v šolski sistem, medtem ko njena odsotnost sproža dvome in
negotovost.
Dockett, Perry in Kearney (2011, 57) so med stresnimi dejavniki, ki jih starši doživijo ob
vključevanju otroka v šolo, navedli še obiskovanje različnih šol in ocenjevanje njihovega
otroka. Poleg tega pa starši želijo, da bi njihov otrok dobil pozitivno izkušnjo v šoli, zato
pogosto igrajo vlogo odvetnika svojih otrok in se z vsemi možnimi sredstvi borijo za dodatno
podporo in pomoč za njihovega otroka.
Med pozitivne vidike otrokovega odhoda v šolo avtorji prištevajo razbremenitev staršev in
posledično zmanjšanje stresa, saj pridobijo nekaj časa zase in se lahko znova začnejo
udeleževati tudi drugih aktivnosti. Nekateri starši pa se z otrokovim odhodom v šolo
razbremenijo tudi finančnega bremena, saj so bili prej prisiljeni plačevati za otrokovo varstvo,
s pričetkom šolanja pa se ti stroški znižajo (Janus in dr. 2008, 484).
Angell in sodelavci (2009, 161) pišejo o zaupanju staršev, ki ga uspejo razviti do šole, kot o
enem izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na šolanje otroka. Sodelovanje staršev otrok s
posebnimi potrebami s šolskim osebjem je v primerjavi s starši normalno razvijajočih se otrok
pogostejše, bolj intenzivno in drugačne vrste, zato je pomembno, kakšen odnos zgradijo starši
in šolski delavci. Zaupanje, ki ga matere uspejo vzpostaviti s šolo in njenimi zaposlenimi, je
odvisno od več faktorjev. Najprej na zaupanje vpliva sama osebnost matere in njena splošna
usmerjenost k zaupanju ali nezaupanju, nato prejšnje izkušnje, ki jih je imela z
izobraževalnimi ustanovami, in tudi informacije, ki jih pridobijo od svojega otroka o počutju
in dogajanju v šoli (verbalno ali z njegovim neverbalnim izražanjem). Prav zadnje igra veliko
vlogo, saj matere na podlagi poslušanja otroka in opazovanja njegovega obnašanja ocenjujejo,
10

kako se stvari odvijajo v šoli. Na materino zaupanje vplivajo tudi lastnosti otrokovih učiteljev.
Kot najpomembnejše učiteljeve lastnosti matere izpostavljajo pristno skrb, komunikacijo in
znanje o otrokovih posebnih potrebah. Zelo pomembno se jim zdi, da učitelji otroka vidijo
najprej kot posameznika in njegovo bolezen le kot eno izmed njegovih značilnosti, ne pa kot
najbolj pomemben gradnik njegove osebnosti. Zaupanje staršev šoli se povečuje, ko starši
občutijo, da jih šolski strokovnjaki ne obsojajo, da razumejo njihove vsakodnevne težave in
napore, ki jih doživljajo zaradi otroka s posebnimi potrebami, in ko vidijo, da se strokovnjaki
osredotočajo na otrokov uspeh (Angell in dr. 2009, 164–171).
Brantlinger (1991, 257) piše, da mora sodelovanje šole s starši potekati po skrbno
načrtovanem načrtu, če se želimo izogniti nezadovoljstvu staršev. Šolske službe morajo dobro
proučiti potrebe posameznega učenca, realno oceniti njegove zmožnosti in pripraviti strategije
dela, s katerimi bodo otroku pomagali doseči zastavljene cilje. Te pogoje šolsko osebje
najlažje doseže tako, da v odločanje in načrtovanje vključi otrokove starše. Ena izmed glavnih
napak, ki jo lahko naredi strokovno osebje na šoli, je, da se do staršev obnaša kot vsevedni
strokovnjak, ki daje navodila nevednim staršem.
Starši otrok s posebnimi potrebami včasih sami nimajo dovolj znanja za delo z otrokom ali
jim ga primanjkuje le na nekaterih področjih. V takih primerih so učitelji v šoli lahko v veliko
pomoč, o čemer pišejo tudi Angell in sodelavci (2009, 167), ki omenjajo pomoč učiteljev pri
starševski komunikaciji z otrokom, spodbujanje staršev in njihovo sprejemanje. Sodelovanje z
učitelji in drugimi strokovnimi šolskimi delavci je za starše velikega pomena, saj menijo, da
tako lahko pripomorejo k otrokovemu uspešnemu napredku. Ko šolski delavci starše
izključijo ali jim dajo občutek nezaželenosti pri oblikovanju in odločanju o otrokovi nadaljnji
vzgoji, se pri starših pojavijo mešana občutja, ki se izražajo v nezaupanju šoli in dvomih v
trud strokovnjakov za napredek njihovega otroka (Angell in dr. 2009, 171).
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3. IZKUŠNJA MATERINSTVA OTROKU S POSEBNIMI
POTREBAMI

Rojstvo otroka s posebnimi potrebami vpliva na vse družinske člane in pomembno spremeni
družinsko dinamiko, posledice pa se odražajo tudi pri uresničevanju družinskih aktivnosti. V
vseh družinskih članih, še posebej pa v starših, vzbudi dejstvo, da ima njihov otrok posebne
potrebe, veliko raznolikih čustev (Trtnik 2007, 492). V večini primerov glavno skrb za otroka
s posebnimi potrebami prevzamejo matere, ki se kmalu znajdejo osamljene in zmedene med
občutki krivde in nemoči, hkrati jih preveva še strah za prihodnost otroka in ostale družine,
obenem pa pozabijo tudi nase (Ivačič 2005, 47). Ker je tema našega magistrskega dela
osredotočena predvsem na doživljanje matere, bomo v tem poglavju spregovorili o prijetnih in
neprijetnih plateh materinstva otroku s posebnimi potrebami. Najprej se bomo posvetili
preobremenjenosti mater, kasneje bomo proučili negativna občutja, ki jih doživlja mati otroka
s posebnimi potrebami, v zadnjem delu pa bomo pisali o pozitivnih vplivih rojstva otroka s
posebnimi potrebami na materino življenje in njene odnose ter kakšne spremembe ji je to
prineslo.

3.1 Preobremenjenost

Materinstvo otroku s posebnimi potrebami prinaša s seboj tudi zelo natrpan urnik. V večini
primerov je prav mati tista, ki prevzame večino skrbi za otroka. Tako mora vsakodnevno
skrbeti za zadovoljevanje vsakdanjih potreb celotne družine, negovati otroka s posebnimi
potrebami, z njim obiskovati mnoge specialiste, iti na zdravniške preglede in terapije, mnoge
izmed njih pa imajo tudi poklicne obveznosti (Restoux 2010, 72; Sen in Yurtsever 2007, 248).
Mati mora tako ves čas iskati ravnovesje med zahtevami, ki jih prinaša otrokova bolezen, ter
lastnimi potrebami in omejitvami (Juul 2010, 55). To s svojo raziskavo potrjujeta tudi Sen in
Yurtsever (2007, 248), ki ugotavljata, da je z rojstvom otroka s posebnimi potrebami
prizadeto družabno življenje mater. Kot razlog za to navajata nezmožnost mater, da bi si ob
skrbi za otroka vzele čas še za zase in ostale družinske člane. V njuni študiji so matere
izražale tudi občutje preobremenjenosti. Ker so matere najbolj vključene v skrb za otroka in
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njegovo nego, si želijo pomoči in razbremenitve v obliki varstva ali gospodinjske pomoči
(Ivačič 2005, 53). Seligman in Darling (2007, 191) pišeta, da mora mati otroku dopustiti in ga
spodbujati k čim večjemu razvoju in neodvisnosti ter si tako olajšati vsakodnevne situacije,
obenem pa mora to storiti brez občutka krivde. S tem se strinja tudi Rotovnik (1999, 189), ki
opozarja, da matere otroka pogosto nezavedno potiskajo v preveliko odvisnost od drugih, saj
se trudijo za takojšnjo zadovoljitev otrokovih zahtev. S tem mu onemogočijo proces
osamosvajanja, sebi pa nalagajo dodatno delo.
Kot smo že omenili, se kot ena glavnih težav pri materah otrok s posebnimi potrebami kaže
pomanjkanje časa. Čas je nekako prilagojen skrbi za otroka; negovanje, terapevtske
obravnave, prevažanje, birokratske zadeve in mnoge druge obveznosti, ki jih morajo
izpolnjevati starši otrok s posebnimi potrebami, zahtevajo ogromno časa. Ob pomanjkanju
časa, ki bi ga starši lahko imeli zase, je v veliko primerih prisoten še strah pred negotovo
prihodnostjo, to pa jih pripelje do nižjih pričakovanj, pogum jim upade, psihična in telesna
kondicija pa sta okrnjeni (Restoux 2010, 156). Zato je priporočljivo, da staršem otrok s
posebnimi potrebami pomagamo pridobiti predvsem čas. To se po eni strani zdi povsem
preprosto, po drugi pa se pri tem pojavljata dve težavi: »Prva je odpor samih staršev, čeprav si
želijo časa zase. Druga težava pa je strah okolice, da otroku ne bo kos,« dodaja Restoux
(2010, 156). Vendar kot piše Ivačič (2005, 52), k takim občutjem mater pripomorejo tudi
strokovni delavci, saj njihovi nasveti, ki so usmerjeni zgolj na pomoč otroku, pri materah
vzbudijo slabo vest. Mnogi strokovnjaki, ki skrbijo za otrokov razvoj, namreč materam
svetujejo, da mora biti čas z otrokom namenjen razvijanju njegovih sposobnosti.
Raziskave kažejo, da se matere otrok s posebnimi potrebami dojemajo kot ljubeče in skrbne
osebe, ki se nagibajo k temu, da veliko več truda vložijo v skrb za druge, kot pa je same
dobijo povrnjene od drugih. Skrb zase in za svojo potrebe je v večini primerov tako
zapostavljena (Lovenfosse in Viney 1999, 436).
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3.2 Neprijetna občutja

Sestavni del življenja vsake družine je stres. Že normalni dogodki, ko družina prehaja skozi
različna razvojna obdobja in posledično raste, predstavljajo za sistem večji ali manjši stres.
Ko pa je prisoten otrok s posebnimi potrebami, družina potrebuje še posebej veliko moči, da
ta stres lahko obvlada in se z njim ustrezno sooča (Trtnik 2007, 492).
Največji težavi, s katerima se soočajo matere otrok s posebnimi potrebami, sta odgovornost in
sprejemanje otroka, vendar pa jim veliko skrbi povzroča tudi sprejemanje pravilnih odločitev
za otroka. Matere pogosto govorijo tudi o večjih finančnih izdatkih in potrebi po stalnem
svetovanju oziroma usmerjanju glede skrbi za otroka. Zagotovo pa to niso edine skrbi, s
katerimi se soočajo matere; omenjajo namreč tudi pomisleke o odzivu drugih ljudi na
njihovega otroka, različne vplive na prijateljstva in skrb, da bodo njihovi drugi otroci zaradi
otroka s posebnimi potrebami deležni manj pozornosti (Lovenfosse in Viney 1999, 436).
Seltzer, Greenberg, Floyd, Pettee in Hong (2001, 280–283) izpostavljajo tudi čustveno breme
starševstva, saj naj bi se mnoge matere sramovale stanja svojega otroka, žalovale, ker njihov
otrok nikoli ne bo izkusil normalnega življenja, in bile zaskrbljene, kdo bo skrbel za otroka po
njihovi smrti. Ivačič (2005, 51) podobno ugotavlja, da imajo matere, kljub temu da so otroka
sprejele, težave s sprejemanjem njegove prihodnosti. Pri njih se pojavlja konflikt med
sprejemanjem sedanjega stanja otroka in strah pred negotovo prihodnostjo otroka in tudi sebe.
Tudi Sen in Yurtsever (2007, 249) sta ugotovila, da matere občutijo žalost in jezo, ob tem pa
niso deležne zadostne podpore. Kako starši v psihološkem smislu sprejmejo svojega otroka in
kako se s tem kasneje uspejo soočati, ima veliko povezavo z njihovim duševnim zdravjem, saj
sprejemanje otroka vpliva tudi na njegovo obnašanje. Ko težavno vedenja otroka narašča, se
starševsko sprejemanje otroka znižuje in tako se poslabšuje tudi njihovo duševno zdravje. Ti
rezultati nakazujejo, da je starševsko sprejemanje otroka lahko eden izmed ključnih
dejavnikov pri vzgoji in življenju z otrokom s posebnimi potrebami (Feizi, Najmi, Salesi,
Chorami in Hoveidafar 2014, 151).
Matere otrok s posebnimi potrebami tudi zelo dobro poznajo občutek krivde. Ta se lahko
pojavi že takoj, ko izvejo, da je z otrokom nekaj narobe, ali pa kasneje, ko se prvi šok ob
novici umiri. Matere si zastavljajo mnogo vprašanj o svojem preteklem življenju in ravnanju
med nosečnostjo, da bi našle vzrok otrokove bolezni. Občutek krivde je še zlasti prisoten
takrat, ko ni natančno opredeljenega vzroka za otrokovo bolezen. Nenehno kopanje po
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spominu, obiskovanje bolnišnic in povečevanje preiskav in pripisovanje otrokovega stanja
božji kazni so tako le nekatere izmed reakcij mater, da bi se pomirile z otrokovim stanjem. Za
mater otroka s posebnimi potrebami je ključno, da pri sebi razreši vprašanje krivde, saj ima to
nerazrešeno občutje lahko zelo negativne vplive na njen odnos z otrokom in s celotno družino.
Občutku krivde za otrokovo stanje se lahko pridruži še občutek krivde, da nikoli ne bo dovolj
dobra mama otroku, da zanemarja druge otroke in partnerja. Nekatere matere občutja krivda
poskušajo utišati tako, da vso svojo energijo usmerjajo v otroka in mu skušajo nuditi čisto
vse. Na ta način zapostavljajo druge in svoje lastne potrebe, kar povzroči poslabšanje odnosov
in spremembo kakovosti življenja družine na slabše. (Restoux 2010, 66–67; Juul 2010, 28–
29).
Seligman in Darling (2007, 191) kot pomemben vidik materinstva otroku s posebnimi
potrebami izpostavljata dolgotrajnost oziroma neskončnost nege za otroka; otroci, ki nimajo
bolezni, se namreč postopoma vedno bolj osamosvajajo in starši morajo vedno manj skrbeti
zanje, pri otrocih s posebnimi potrebami pa ni tako. Zato se pri materah otrok s posebnimi
potrebami poraja tudi vprašanje psihičnega zdravja, saj življenje s takim otrokom skozi leta
pusti sled na psihičnem, fizičnem in finančnem področju in prispeva k izčrpanosti, obupu in
vdajanju v usodo.
Morgan (2006, 34) piše o tem, da otrok s posebnimi potrebami materi pogosto povzroča manj
frustracij kot osebe, ki so vpletene v njegovo nego in izobraževanje. Matere velikokrat čutijo,
da jih nihče povsem ne razume, niti ljudje, od katerih pričakujejo največ razumevanja
(profesionalni delavci, ožja družina in prijatelji). Občutek izoliranosti od ostalega sveta in
nepripadnosti je za matere zelo boleč, velikokrat se počutijo oddaljene tudi od partnerja.
Mnoge matere se srečujejo tudi z obsodbami okolice, ki jih prizadenejo, čeprav se zavedajo,
da obsojajoče osebe ne razumejo, s kakšni težavami se vsakodnevno borijo. Okolica lahko
matere obsoja tudi na podlagi otrokovega obnašanja in materinih reakcij nanj. Morgan še
opozarja, da so matere pogosto utrujene, žalostne ali jezne, da pa je to pogosto napačno
interpretirano. Obstaja namreč veliko primerov, ko je bila mati jezna na zdravnike ali šolske
delavce zaradi njihovega obnašanja in delovanja, oni pa so to interpretirali kot posledico
njenega žalovanja ali zanikanja otrokovega stanja.
Jones in Passey (2005, 41) pišeta o pomenu družinskega spoprijemanja s situacijo, ki ga ima
to na zmanjšanje stresa v družini. Vzdrževanje družinskega povezovanja, sodelovanja in
optimizma naj bi tako močno zmanjševalo stres, ki se nanaša na celotno družinsko
15

kohezivnost, dojemanje staršev o uspešnosti njihove skrbi za otroka in njune pomisleke, ki se
nanašajo na otrokovo prihodnost. Starši, ki doživljajo, da starševsko vlogo opravljajo
učinkovito, in menijo, da imajo otrokovo vedenje pod nadzorom, večinoma doživljajo manj
stresa. Emerson (2003, 397) ugotavlja, da matere duševno prizadetih otrok doživljajo precej
večje psihološke stiske in motnje na socialnem področju, ki so posledica lastne socialne
prikrajšanosti in otrokovih čustvenih in vedenjskih težav. Hkrati pa še ugotavlja, da je le
manjšina mater v njegovi raziskavi poročala o tem, da bi zaradi težav svojih otrok v
kakršnikoli pogledu postale bolne ali depresivne. Restoux (2010, 70–71) kot pomembno
stisko mater otrok s posebnimi potrebami omenja osamljenost; opozarja, da so zanjo pogosto
krive tudi matere same, saj se same izolirajo od drugih, ker jim ne znajo ali ne želijo povedati,
kaj doživljajo in kaj se z njihovim otrokom dogaja. Mnoge matere se težko soočajo z
vprašanji drugih ljudi o stanju njihovega otroka, saj na veliko teh vprašanj niti same ne
poznajo odgovorov. Šele ko se mati sprijazni z otrokovim stanjem, se je pripravljena obrniti k
drugim po pomoč in tolažbo.

3.3 Pozitivni vidiki

Mnoge matere poročajo, da jim je izkušnja materinstva otroku s posebnimi potrebami prinesla
tudi veliko dobrega (Ivačič 2005, 53). Po raziskavi, ki sta jo opravili Lovenfosse in Viney
(1999, 435), matere otrok s posebnimi potrebami poročajo o osebnostni rasti, širšem
razumevanju in poglobljenem znanju. Otrokove težave so znale tudi preoblikovati v pozitivno
vrednoto; tako so na primer ugotovili, da bolj cenijo otrokov napredek, ker je vanj vloženega
toliko truda. Do podobnih ugotovitev prihaja Ivačič (2005, 53), saj njena raziskava kaže, da
matere otrok s posebnimi potrebami rojstvo svojega otroka doživljajo kot dogodek, ki jih je
osebnostno spremenil, in »nesrečni« dogodek v življenju jim je dal priložnost za osebnostno
rast. Od otrokovega rojstva bolj cenijo vrednost življenja, četudi se vsakodnevno soočajo z
mnogimi težavami. Svoje življenje ocenjujejo kot smiselno in pozitivno, vsak najmanjši
otrokov napredek ima zanje velik pomen in znajo ceniti malenkosti v življenju.
Yousafzai, Farrukh in Khan (2011, 996) pišejo, da imajo otroci s posebnimi potrebami sicer
neprimerljivo več negativnih vplivov na mater, vendar tudi pozitivni učinki niso zanemarljivi.
Z materinstvom otroku s posebnimi potrebami matere pridobijo večjo odločnost pri
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sprejemanju odločitev in občutijo večjo samozavest pri dogovarjanju z različnimi ustanovami,
da bi otroku našle najboljšo pomoč. Otrok je bil v takih primerih vir spodbude in krepitve
materine moči. Stainton in Besser (1998) ugotavljata, da mame pogosto govorijo o
zadovoljstvu, ki ga občutijo ob kakšnem otrokovem uspehu. Zadovoljstvo je še večje v tistih
primerih, ko je otrok naredil nekaj v nasprotju s tem, kar je od njega pričakovala okolica na
podlagi domnev o njegovi bolezni. Rojstvo otroka s posebnimi potrebami je materam in
njihovim družinam prineslo tudi sposobnost, da so si začeli postavljati prioritete v življenju in
da v stvareh prepoznavajo namen ter se na podlagi tega odločajo o njih. Matere prav tako
poročajo o zvišanju praga lastne tolerantnosti in razumevanja, vendar ne le različnih vidikov
oseb s posebnimi potrebami, ampak se ti dve lastnosti nanašata na človeške različnosti
nasploh. Matere so pridobile veliko vztrajnosti pri učenju, materinstvo otroku s posebnimi
potrebami naj bi iz njih na površje spravilo le najboljše, postale so bolj pripravljene na
soočanje z avtoritetami v ustanovah. Podobno pišejo Hastings, Allen, McDermott in Still
(2002, 273), da so matere otrok z motnjo v duševnem razvoju, ki so poročale o višji stopnji
nege za otroka, hkrati poročale tudi o osebnostni rasti in večji zrelosti. Materinstvo otroku s
težjimi motnjami materi zagotavlja več nalog in priložnosti za osebnostno rast, zaradi večjih
izzivov, ki jih mora opraviti, pa lahko razvije bolj odrasel pogled na svet. Če se mati uspešno
spopada z izzivi, s katerimi se ob skrbi za duševno motenega otroka sooča vsakodnevno,
razvije občutje lastne uspešnosti. Enako ugotavlja Ivačič (2005, 54), da so si matere zaradi
izkušnje uspešnega obvladovanja nove in zahtevne situacije izboljšale samospoštovanje.
Ivačič (2005, 51–52) izpostavlja upanje na boljšo prihodnost kot zelo pomemben dejavnik za
razvoj otroka in celotne družine. Upanje je za mater otroka s posebnimi potrebami
spodbujevalec in gonilna sila, zaradi katere se še bolj trudi pri iskanju rešitev za otrokove
težave, kompetentnih ljudi in kvalitetnih programov. Vendar ohranjanje upanja deluje lažje,
kot v resnici je; ob tem, ko se morajo matere soočati z lastnimi dvomi in strahovi, da so
negativne napovedi zdravnikov lahko resnične, jim dodatne frustracije povzroča še
pesimistični pogled okolice.
Otrokova bolezen lahko prinese tudi pozitivne spremembe celotni družini. Bolezen lahko
tesneje poveže otrokove starše, saj jih prisili k sodelovanju (Mikuš Kos 1999, 153), pari
poročajo tudi, da je otrok s posebnimi potrebami prej oddaljena partnerja zbližal ali pa že prej
trden odnos le še izboljšal (Stainton in Besser 1998).
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Green (2003, 1365) ugotavlja, da mnoge matere zaradi izkušnje materinstva otroku s
posebnimi potrebami spremenijo odnos do duševno, telesno ali drugače prizadetih oseb na
bolje. Ker se zelo dobro zavedajo, kakšne negativne vplive lahko ima okolica, nekatere
občutijo tudi sram in krivdo, ker so včasih same delile negativne predsodke o osebah s
posebnimi potrebami.
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4. MATERINO DOŽIVLJANJE PODPORE

V naslednjem poglavju bomo spregovorili o podpori, ki je je deležna mati otroka s posebnimi
potrebami. Najprej se bomo posvetili podpori in pomoči ožje družine in prijateljev, saj so to
osebe, ki so materi najbližje. Nadalje si bomo pogledali, kako mati doživlja podporo institucij.
Zanimalo nas bo tako delo zdravstvenih delavcev, otrokovih terapevtov, socialnih delavcev
kot tudi podpora otrokovih izobraževalnih ustanov in podpora, ki ni namenja otroku, temveč
njegovim staršem. V zadnjem delu si bomo pogledali še neformalno podporo, ki jo je lahko
deležna mati otroka s posebnimi potrebami. Pisali bomo o skupinah za samopomoč, skupinah
za starše in društvih, ki združujejo starše otrok s posebnimi potrebami.
Seligman in Darling (2007, 46) ugotavljata, da lahko formalna in neformalna pomoč staršem
pomagata pri soočanju s situacijo, prilagajanju in zmanjševanju stresa v družini, da pa na
drugi strani nekatere oblike pomoči (stari starši zavračajo vnuka, hladen odnos strokovnih
delavcev) staršem lahko predstavljajo še večji stres.

4.1 Podpora sorodnikov in prijateljev

4.1.1 Podpora sorodnikov

Razširjena družina predstavlja za matere otrok s posebnimi potrebami glavni vir podpore pri
soočanju z dnevnimi zahtevami (Findler 2000, 371). Findler (2000, 378) ugotavlja, da stari
starši igrajo veliko vlogo v podpori materam otrok s posebnimi potrebami, še posebej je tu
izpostavljena materina mati; v nekaterih primerih materam predstavlja tudi boljši vir podpore
kot partner. Matere to utemeljujejo kot najlažji način za pridobitev podpore in pomoči, ki jim
je hkrati lahko dosegljiv. Pred svojimi starši jim ni treba igrati nikakršnih vlog in se
pretvarjati, da v sebi mislijo in čutijo drugače, kot pokažejo navzven. Od starih staršev matere
dobivajo tako čustveno kot tudi instrumentalno podporo. V raziskavi, ki jo je opravila Findler
(2000, 379) se je pokazalo, da so matere od starih staršev dobile več čustvene kot
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instrumentalne podpore. Čustvena podpora, ki so jo nudili stari starši, se je kazala predvsem v
bližini in opogumljanju matere. Razlog, da matere od dedkov in babic doživljajo več čustvene
kot instrumentalne podpore, lahko iščemo v tem, da so naloge, kot so prevozi na terapije,
varstvo in gospodinjska dela, že dodeljene drugim družinskim članom ali zunanjim
pomočnikom, in tudi v tem, da mnogi stari starši ne živijo blizu družine otroka s posebnimi
potrebami, so v slabem zdravstvenem ali finančnem stanju, zato takšne pomoči ne morejo
nuditi. Pri nudenju čustvene podpore, empatije in spodbude pa jih to ne ovira. Hastings,
Thomas in Delwiche (2002, 102) so prišli do podobnih ugotovitev, ko so proučevali družine
otrok z Downovim sindromom, in sicer da starši dojemajo stare starše kot pomemben vir
podpore, ne glede na to, ali ti živijo blizu družine ali ne.
Heller, Hsieh in Rowitz (2000, 30–31) prav tako pišejo, da stari starši predstavljajo
pomemben vir podpore materam otrok s posebnimi potrebami. Njihova pomoč je večinoma
izražena v obliki čustvene podpore, in sicer s svetovanjem, zaupnostjo, spodbujanjem in
zagotavljanjem dobre volje. Instrumentalna podpora starih staršev je bila pogosteje prisotna v
otrokovih zgodnjih letih. Približno polovica mater otrok s posebnimi potrebami je od starih
staršev dobivala pomoč pri negi in skrbi za otroka, ko je bil ta mlajši, in le petina mater,
katerih otrok je že odrasel. Heller, Hsieh in Rowitz (2000, 32) so ugotovili pomembno
povezavo med čustveno podporo starih staršev in materino depresivnostjo. Več ko so matere
prejemale pomoči od dedkov in babic, nižja je bila stopnja njihove depresivnosti.
Green (2001, 11, 26–27) pri svojem raziskovalnem delu prihaja do pomembnih ugotovitev
glede vloge starih staršev pri pomoči staršem otrok s posebnimi potrebami in vpliva njihove
pomoči na počutje otrokovih staršev. Pravi namreč, da stari starši predstavljajo zelo pogost vir
pomoči na tedenski ravni, njihova pomoč je veliko pogostejša od pomoči drugih sorodnikov,
prijateljev ali sosedov. Nadalje ugotavlja, da je v družinah, kjer je prisotna pomoč starih
staršev, hkrati večja pogostost uporabe drugih virov pomoči. Kot najpomembnejše
izpostavlja, da ima pomoč starih staršev, v nasprotju z nekaterimi drugimi oblikami pomoči,
pozitiven vpliv na starše in njihovo ohranjanje optimističnega pogleda na situacijo in jih
obvaruje pred psihično izčrpanostjo.
Na drugi strani lahko najdemo tudi negativne vplive, ki jih imajo stari starši na mater otroka s
posebnimi potrebami. Ti se večinoma kažejo kot neskladje v njihovem in starševskem
dojemanju otroka. Mnogi stari starši ne razumejo narave otrokove bolezni ali pa imajo
drugačen pogled na vzgojo otroka, kot ga imajo starši (Heller in dr. 2000, 32). Seligman in
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Darling (2007, 266) opozarjata, da tudi stari starši preživljajo težke čase, ko izvejo, da ima
njihov vnuk posebne potrebe. Prav tako kot otrokovi starši so tudi oni izgubili otroka, o
kakršnem so sanjali, kar jim povzroči številne skrbi in pomisleke. Kot pišeta Meyer in Vadasy
(1986 v Seligman in Darling 2007, 267), se stari starši želijo izogniti boleči realnosti o stanju
njihovega vnuka na tri načine: z zanikanjem otrokovih težav, z minimaliziranjem težave oz.
obravnavanjem težave kot nepomembne ali imajo fantazije o nerealnem ozdravljenju ali
zdravilih, ki bi otroku pomagale. Tako lahko negativne reakcije razširjene družine ali
prijateljev zajemajo vse od zanikanja otrokove bolezni do zavračanja otroka samega. V
nekaterih primerih lahko stari starši povzročajo razdor med partnerjema; če se eden izmed
starih staršev preveč povezuje z enim od partnerjev, mu v vsem pritrjuje in nasprotuje
drugemu partnerju, lahko v družini nastane trikotnik, ki negativno vpliva na družinsko
dinamiko (Seligman in Darling 2007, 113, 267). Hastings in sodelavci (2002, 102) pišejo, da
so stari starši za starše otroka s posebnimi potrebami lahko dodaten stresni dejavnik tudi v
primerih, ko gre za nerazrešene konflikte v odnosih med staršem in starim staršem. Starši
izražajo zaskrbljenost tudi nad tem, da jih stari starši ne bi upali prositi za pomoč, ko jo bodo
sami potrebovali (zaradi starosti in manjše fizične zmogljivosti), saj naj bi se ti bali, da so
starši že tako preveč obremenjeni s skrbjo za otroka s posebnimi potrebami. Matere doživljajo
obremenjenost zaradi skrbi, da bi jih stari starši ali drugi člani družine dojeli kot nesposobne
poskrbeti za obe strani, ki potrebujeta njihovo pomoč, zato se trudijo dokazati in zagotoviti
sorodnikom, da so sposobne poskrbeti za vse, dodaja Green (2001, 11, 26–27).
Seligman in Darling (2007, 274–276) tako zaključujeta, da so stari starši lahko za mamo
neprecenljiv vir čustvene in instrumentalne podpore, a hkrati lahko v procesu prilagajanja,
vzgajanja in napredovanja družine predstavljajo breme, če otroka s posebnimi potrebami niso
bili zmožni v celoti sprejeti in torej materi niso zmožni nuditi opore. Vključevanje starih
staršev v življenje otroka s posebnimi potrebami lahko prinese veliko dobrega tako za stare
starše kot tudi za celotno otrokovo družino. Zaradi dejstva, da se mnogi stari starši niso
sposobni soočiti z otrokovim stanjem in lastnimi omejitvami ter tako v družino vnašajo
dodaten stres, bi morali strokovnjaki razširiti svoje delovanje in vključiti tudi stare starše kot
pomemben vir pomoči za mamo in tako prispevati k lažjemu življenju družine otroka s
posebnimi potrebami.
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4.1.2 Podpora prijateljev

Restoux (2010, 87) piše, da prijatelji lahko odigrajo dve vlogi; lahko so tisti, na katere se
človek zmore zanesti, ali pa so tisti, ki človeka ranijo. Prijatelji naj bi v splošnem lažje
sprejemali otrokovo diagnozo, saj z njim nimajo dednih povezav in jim drugačnost predstavlja
manjši strah, saj družini niso tako blizu kot ostali sorodniki. Odziv prijateljev na novico o
otroku s posebnimi potrebami je odvisen tudi od načina, na katerega jim je bila ta vest
posredovana. Mnogi starši se v kriznih trenutkih izolirajo, saj je zanje trenutna situacija
preveč boleča, česar pa nekateri prijatelji niso sposobni razumeti in začnejo do staršev gojiti
zamero.
Lindblad, Holritz-Rasmussen in Sandman (2007, 243–244) pišejo, da osebe, ki jih otrokovi
starši dojemajo kot konstantne, zaupanja vredne in razumevajoče glede otrokovega stanja,
predstavljajo pomemben vir opore. Pomembno za starše je, da njihovi prijatelji pokažejo
zavedanje o tem, koliko dela imajo starši z otrokovo nego in vzgojo. Starši tovrstno podporo
dojemajo tudi kot prostor zase, kjer lahko izrazijo svojo žalost in veselje. Predvsem jim je
pomembno, da s prijatelji lahko delijo žalost, saj je ta preveč utesnjujoča, če se morajo z njo
spoprijemati povsem sami. Prostor, kjer je dovoljena in spodbujena komunikacija za odprto
izražanje težkih čustev, ki prevevajo mater, je tako izjemnega pomena. V okolju, ki spodbuja
iskrenost, doživljajo, da so njihove težave sprejete in razumljene. Vendar pa se starši počutijo
varne le ob osebah, ki jih dojemajo kot voljne pozorno in zbrano poslušati vse, o čemer bi radi
govorili. Tako ob osebah, ki so tam zanje, ko jih potrebujejo in jim zaupajo, čutijo olajšanje in
varnost.
Rehm in Bradley (2005, 65–67) ugotavljata, da družine otrok s posebnimi potrebami pri
interakciji z okolico iščejo predvsem varnost in udobje. Želijo si okolja in interakcij, ki so
zanje čustveno in tudi fizično varne ter take, da so prilagojene otroku s posebnimi potrebami.
Da bi starši otroku zagotovili ustrezne razmere, kadar so v zunanjem okolju, so postavljeni
pred številne ovire, ki vplivajo na njihovo odločitev, s kom in kje bodo preživeli prosti čas.
Njihove omejitve so lahko okoljske, povezane z otrokom ali vedenjske.
Po rojstvu otroka s posebnimi potrebami se v nekaterih primerih odnosi s prijatelji
spremenijo. Kot ugotavljata Rehm in Bradley (2005, 73), starši ostanejo v tesnih prijateljskih
odnosih le s tistimi prijatelji, ki razumejo in sprejemajo njihov način življenja, ki je posledica
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starševstva otroku s posebnimi potrebami, ter s tistimi, ki se v družbi njihovega otroka
počutijo prijetno in ga obravnavajo enako kot druge otroke. Za nekatere starše otroka s
posebnimi potrebami predstavlja stres tudi dnevno komuniciranje s prijatelji. Stres, ki ga
starši ob tem doživljajo, se nanaša predvsem na nevednost in pomanjkanje razumevanja, ki ju
doživljajo ob prijateljih (Jones in Passey 2005, 42)
Morgan (2006, 36) zagovarja tezo, da je bolje trud vlagati v ohranjanje manjšega kroga
prijateljev, saj se bližnji prijatelji sčasoma naučijo spregledati male pomanjkljivosti, ki jih
opažajo pri mamah ali njihovih otrocih. Za mamo otroka s posebnimi potrebami je v dani
situaciji veliko bolje imeti manj prijateljev, ki resnično želijo pomagati, znajo poslušati in
razumejo situacijo, kot jih imeti mnogo, ki situacije ne razumejo in stvar le otežujejo z
neprimernimi vprašanji in komentarji. Lindblad, Holritz-Rasmussen in Sandman (2007, 245)
tako zaključujejo, da materinstvo otroku s posebnimi potrebami lahko pomeni preizkus za
prijateljstvo. Pravi prijatelji se bodo potrudili ohraniti odnose in razumeti situacijo. Seveda ta
proces zahteva trud obeh strani, tako matere kot prijateljev, vendar pa prinaša ugodne
posledice tako za otroka kot za mamo, dodaja Morgan (2006, 36). Restoux (2010, 87–88)
piše, da nekateri prijatelji, potem ko izvejo za otrokovo diagnozo, preprosto izginejo iz
življenja otrokovih staršev. Kot možne razloge avtorica omenja njihovo prehudo tesnobo,
nezmožnost soočenja z nesrečo, nezmožnost ohranjanja bližine ali nezmožnost zdržati s tišino
in neizrečenim. Ob takem ravnanju prijateljev lahko mati občuti, da so zavrnili njo ali njenega
otroka. Nerazumevanje prijateljev ali družine je lahko ena najbolj bolečih izkušenj za starše
(Morgan 2006, 36).

4.2 Institucionalna podpora

Pisali smo že, da mati pri soočanju z otrokovim stanjem in pri učenju ter privajanju na do
tedaj neznano stanje, za najbolj optimalno delovanje potrebuje veliko podpore. V nasprotju s
pričakovanji, da zdravstveno osebje materi nudi primerno podporo in odgovore na vprašanja,
literatura navaja drugačne ugotovitve. Tako Ivačič (2005, 51) piše, da matere od zdravnikov
slišijo informacije o tem, kako bo potekal otrokov razvoj. Te informacije so večinoma
osredotočene na mejnike, ki jih bo otrok dosegel, in tako opozarjajo predvsem na otrokove
razvojne nezmožnosti. S takšnim načinom posredovanja informacij zdravstveni delavci v
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materah vzbudijo še večjo prestrašenost in zaskrbljenost, dejstva o otrokovih omejitvah pa jih
še bolj prizadenejo. Razlog za to gre iskati v želji zdravnikov, da bi bili starši pripravljeni na
najslabši možen scenarij. Matere se na takšne informacije različno odzovejo: nekatere takšnih
informacij niso zmožne sprejeti in jih niti ne želijo sprejeti, saj verjamejo, da so površne in da
zdravnik otrokovega stanja ne pozna dovolj dobro, prav tako menijo, da zdravnik ni seznanjen
z vsemi možnostmi, ki obstajajo kot pomoč za otrokovo bolezen, v nekaterih situacijah matere
celo zamenjajo otrokovega zdravnika in iščejo pomoč drugje. Negativen odnos mater do
zdravstvenih delavcev se še poveča takrat, ko otrok preseže napovedi zdravnika. Avtorica
nadalje piše, da zdravstveno osebje zanemarja materin čustveni odnos do otroka, saj ima mati
otroka rada ne glede na njegovo bolezen, da je njihov odnos preveč neoseben in da matere
odvračajo od prevelikega optimizma glede otrokovega razvoja. Rotovnik (1999, 186)
opozarja, da se strokovnjaki pogosto ne zavedajo, v kakšnem čustvenem stanju so starši, ko
jim pripovedujejo kakšne novice o otroku. V stanju šoka starš vsekakor ni pripravljen na
sprejemanje informacij, lahko se zgodi, da, čeprav jim strokovnjak nekaj pove, informacije
enostavno ne slišijo. Taanila, Jarvelin in Kokkonen (1998, 510) menijo, da mora zdravnik ob
podajanju informacij uporabljati jasen in nezaznamovan jezik ter pri starših spodbujati
otrokovo sprejemanje in jih opogumljati glede prihodnosti. Staršem mora svetovati, da
informacije o otroku posredujejo širši družini in prijateljem, in jim pomagati pri učenju o
otrokovem stanju. Ne nazadnje jim mora obrazložiti, kako bo njihovo vedenje vplivalo na
otroka in njegov nadaljnji razvoj.
Matere ob soočanju z raznimi stiskami, ki jih v njihovo življenje prinaša materinstvo otroku s
posebnimi potrebami, pogosto ostanejo brez ustrezne pomoči, saj se vsa pomoč osredotoča le
na otroka in njegove težave. Pri tem so prezrte potrebe celotne otrokove družine, katere gonila
sila je v večini primerov prav mati (Ivačič 2005, 52). Esine in Yurtsever (2007, 247–248) v
svoji raziskavi ugotavljata, da bi družine potrebovale strokovno podporo že pri dnevni skrbi
za otroka s posebnimi potrebami. Kot potencialno dober vir pomoči omenjata medicinske
sestre, saj te prihajajo v stik z otrokom in družino zelo pogosto. Ugotavljata tudi, da so matere
izrazile potrebo po strokovni podpori pri skrbi za otroka, ki jo same izvajajo doma, in
psihološko pomoč zase. Njuno ugotovitev potrjuje Taanila (2002, 1290), ki pravi, da starši ne
potrebujejo podpore in informacij o otrokovem stanju le ob seznanjanju z diagnozo, ampak si
želijo pomoči zdravnika in drugih profesionalnih delavcev tudi v nadaljnjih obdobjih
otrokovega odraščanja. Kljub temu da se z otrokovim razvojem starševska potreba po
informiranosti, svetovanju in podpori spreminja, si želijo, da bi skupaj z zdravniki in terapevti
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lahko načrtovali otrokovo prihodnost. Čeprav starši dobijo pomoč šole v obliki specialne
pedagogike, dnevnih programov in ponekod tudi pediatrično pomoč, veliko družin opozarja,
da ne dobijo tiste pomoči, ki jo zares potrebujejo. Kot največje ovire pri iskanju ustrezne
pomoči izpostavljajo težave s prevozom, dolge čakalne vrste, nedostopnost pomoči,
neprimeren odnos strokovnih delavcev in neznanje o tem, kje naj pomoč sploh iščejo (Čagran,
Schmidt in Brown 2011, 1170).
Seligman in Darling (2007, 111, 120) pišeta, da je rojstvo otroka s posebnimi potrebami v
veliko primerih za starše nepričakovan dogodek, zato se morajo zanesti na zunanje osebe in z
njihovo pomočjo vzpostaviti nove pomene in poglede na svet. Profesionalni delavci tu
odigrajo veliko vlogo s primernim posredovanjem diagnoze, napovedi in informacij o
nadaljnjem zdravljenju otroka. Vendar je zelo pomembno, na kakšen način in koliko
informacij naenkrat družini sporočajo.
Starši se morajo zaradi otrokove značilnosti naučiti sodelovati s strokovnjaki, ki sodelujejo pri
otrokovem razvoju. Sprejeti morajo način komuniciranja, ki ga uporabljajo zdravstveni
delavci, in se navaditi na njihovo skopo podajanje odgovorov in željo po čim manj vprašanjih.
Ne nazadnje se morajo starši otroka s posebnimi potrebami pripraviti na nenehen boj s
strokovnimi delavci in omejitvami, ki jih postavlja sistem (Restoux 2010, 64–65).
Trtnik (2007, 500–501) piše, da so strokovne službe lahko staršem v veliko pomoč pri
vzgajanju otroka in ohranjanju lastnega psihičnega zdravja. Ustrezna pomoč različnih ustanov
staršem pomaga premagati čustvene stiske, jih opogumlja in spodbuja. Med otrokovim
odraščanjem starši čutijo potrebo po natančni seznanitvi z otrokovim stanjem, pa tudi z
ovirami, na katere bodo naleteli. Strokovnjaki so staršem lahko v veliko pomoč pri iskanju ali
usmerjanju v skupine staršev s podobnimi izkušnjami, če pa opazijo, da takšne skupine ni v
bližini, bi morali razmisliti o njeni ustanovitvi, dodajata Seligman in Darling (2007, 117).
Nekatere vrste strokovne podpore, kot so pediatrična pomoč in izobraževalne ustanove, so
bolj ali manj dostopne vsem družinam otrok s posebnimi potrebami. Veliko pomanjkanje
strokovne podpore pa se pojavlja na naslednjih področjih: psihološka podpora otroku, pomoč
socialnih delavcev, svetovanje in terapija, pomoč na področju vedenjskih težav in pomoč na
področju rehabilitacije. Skrb vzbujajoče je, da veliko staršev niti ne ve, kje bi lahko poiskali
tovrstno pomoč. Veliko staršev poudarja, da takšne pomoči niso dobili niti v trenutkih, ko so
jo najbolj potrebovali (Čagran, Schmidt in Brown 2011, 1171)
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Da se področje strokovne podpore za matere otrok s posebnimi potrebami izboljšuje, kaže
raziskava, ki so jo izvedli Taanila in njeni sodelavci (1998, 510). Starši mlajših otrok s
posebnimi potrebami so izrazili večje zadovoljstvo s količino informacij in njihovo vsebino, z
napotki glede obravnave otroka in skrbi zanj v domačem okolju kot starši starejših otrok s
posebnimi potrebami. Hkrati se niso počutili tako nemočne in menili so, da so dobro
pripravljeni na začetek samostojnega življenja z otrokom. Ivačič (2005, 54) dodaja, da bi k
boljšemu reševanju nastalih problematik pomagalo sodelovanje na več področjih: sodelovanje
med invalidskimi organizacijami in društvi, družinami otrok s posebnimi potrebami in vsemi
vpletenimi osebami, ki odločajo in sooblikujejo programe za otrokovo prihodnost. »Podpora
družini je ena osnovnih poti izboljševanja kakovosti življenja in razvoja otroka,« zaključuje
Mikuš Kos (1999, 154).

4.3 Neformalna podpora
Ko matere ne čutijo ustrezne podpore razširjene družine, prijateljev in strokovnjakov, ko jim
ta podpora preprosti ni dovolj ali ko si želijo biti slišane tudi drugje, se začnejo obračati še na
druge vire podpore. Pogosto se zgodi, da se po rojstvu otroka s posebnimi potrebami krog
materinih prijateljev poveča. Matere se zelo dobro počutijo v družbi drugih mater, ki imajo
podobno izkušnjo. Z njimi se lažje pogovarjajo, saj imajo občutek, da so razumljene, hkrati pa
so zelo dober vir informacij o različnih terapijah, vrstah pomoči in različnih pristopih za
pomoč otroku (Ivačič 2005, 53). S tem se strinja tudi Restoux (2010, 88), ki pravi, da matere
občutijo, da so s starši otrok s podobnimi diagnozami del istega sveta, saj so doživeli iste
izkušnje. Z njimi lahko delijo svoje največje strahove in jim povedo svoje skrite upe, ne da bi
se ob tem neprijetno počutile. Dejstvo, da imajo »drugačnega« otroka, zagotavlja skupno vez
med družinami otrok s posebnimi potrebami (Seligman in Darling 2007, 115). Ob druženju s
starši otrok s podobnimi diagnozami tako matere in celotna družina spoznavajo družine, ki se
s težavami uspešno bojujejo in opažajo otrokov napredek, obenem pa spoznavajo tudi takšne,
ki jim gre veliko slabše kot njim in katerih problemi so večji od njihovih. Predvsem zaradi
slednjih začnejo lastno situacijo bolj ceniti (Seligman in Darling 2007, prav tam).
Starši otrok s posebnimi potrebami se po pomoč pogosto zatečejo tudi k različnim društvom.
Ta opravljajo različne naloge, ena izmed njih je tudi ta, da staršem zagotavljajo druženje in
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jim posredujejo pomembne informacije, ki se nanašajo na stanje njihovega otroka. Poleg tega
so društva tudi v funkciji zmanjševanja starševske osamljenosti. Mnogo staršev se v društva
vključi zato, da tam spoznajo starše otrok, ki imajo isto ali podobno diagnozo kot njihov
otrok, in posledično svojega otroka primerja z drugimi. Nekateri starši pa se prav zaradi tega,
ker jih je takih primerjav strah ali ker jim primerjanje preprosto ne ustreza, v društva ne
vključujejo (Restoux 2010, 128–130; Seligman in Darling 2007, 115).
Solomon, Pistrang in Barker (2001, 125–127) poudarjajo spremembe, ki jih starši doživijo
zaradi članstva v starševski skupini. Zaradi obiskovanja skupine starši spremenijo odnose, ki
jih imajo z zunanjim svetom, pridobijo občutek moči in nadzora nad dogajanjem. V skupini
starši niso le prejemniki informacij, ampak postanejo njeni aktivni člani in tudi sami delijo
svoje izkušnje z drugimi. Članstvo v skupini prinaša tudi spremembe v interpersonalnem
svetu človeka; pripadnost skupnosti, občutek sprejetosti in razumljenosti, prijatelji in odnosi,
kjer lahko delijo prava čustva in se kljub temu počutijo dobro, so le del pozitivnih vidikov
članstva. Avtorji pišejo, da ima članstvo v skupini terapevtske značilnosti, kot so prečiščenje,
empatija, sprejetost, univerzalnost in pripadnost. Skupine pa povzročajo tudi pomembne
spremembe v človekovi notranjosti: staršem se zvišata samozavest in samozaupanje, občutijo
manj krivde in samoobtoževanja ter lažje in odprteje sprejemajo otrokovo stanje. Nekateri
opazijo celo premik na bolje pri svojih starševskih spretnostih.
Seligman in Darling (2007, 118) pišeta tudi o pomenu internetnih skupin za starše. Ta oblika
pomoči je še posebej v pomoč tistim materam, ki živijo v krajih, oddaljenih od lokacij društev
ali drugih skupin za pomoč, in jim je zato taka oblika pomoči najlažje dosegljiva, ter tistim,
katerih otroci imajo neznačilne bolezni in skupine, ki bi združevale starše takih otrok, sploh
ne obstajajo. O prednosti, ki jih prinaša internet, piše tudi Juul (2010, 67). Prav prek
svetovnega spleta imajo starši namreč možnosti izvedeti veliko informacij, vzpostaviti dialog
z drugimi starši in se seznaniti z novimi metodami zdravljenja.
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5. RAZISKOVALNI
METODOLOGIJA

PROBLEM

IN

RAZISKOVALNA

5.1 Raziskovalni problem
V teoretičnem uvodu smo omenili veliko število študij, ki so bile narejene s poudarkom na
materinstvu otroku s posebnimi potrebami. Omenjene študije se večinoma osredotočajo na
različne stresne dejavnike, ki so jim izpostavljene matere otrok s posebnimi potrebami, na
vlogo sorojencev in starih staršev v takih družinah in na celoten proces skrbi in vzgoje otroka
s posebnimi potrebami. Ker je področje podpore materam otrok s posebnimi potrebami manj
raziskano in ker iz lastnih izkušenj z delom s takimi družinami ugotavljamo pomanjkanje
podpore materam, smo z našo raziskavo želeli osvetliti in opozoriti tudi na ta pogosto
zapostavljeni vidik materinstva otroku s posebnimi potrebami.
V magistrski nalogi želimo zato preveriti, s kakšnimi težavami se soočajo matere otrok s
posebnimi potrebami in kako je zanje poskrbljeno, kakšno podporo jim nudijo zunanje
institucije ter kako doživljajo lastno obremenjenost. Raziskati želimo, kakšno pomoč bi
matere otrok s posebnimi potrebami potrebovale.

5.2 Cilj raziskave

Z našo raziskavo želimo odgovoriti na raziskovalno vprašanje: Kako matere otrok s
posebnimi potrebami doživljajo podporo drugih zase, in ne le za otroka? Na podlagi
podatkov, ki smo jih dobili z empiričnim raziskovanjem, smo želeli oblikovati kategorije, ki
bi zajele materino doživljanje podpore v primeru materinstva otroku s posebnimi potrebami. Z
vpogledom v materinstvo otroku s posebnimi potrebami in odkritjem področij, ki jih to
zaznamuje, smo želeli oblikovati tudi smernice za nadaljnje delo z obravnavano populacijo.
Tako smo se osredotočili predvsem na pomanjkljivosti, ki so jih matere omenjale v povezavi z
institucijami, na težave, ki so jih doživljale ob materinstvu otroku s posebnimi potrebami, na
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njihove predloge izboljšav in na njihove kritike institucionalne podpore ter se poglobili v
ideje, kako jim lahko različne institucije pomagajo in olajšajo njihove stiske.

5.3 Postopek raziskave

5.3.1 Metoda

Zbrani podatki, pridobljeni s poglobljenimi intervjuji, so bili analizirani po metodologiji
osnovane teorije (angl. grounded theory), ki sta jo razvila Glaser in Strauss. Osnovana teorija
je metodologija, katere cilj je razvoj teorije iz podatkov, ki se jih sistematično in ponavljajoče
zbira in analizira. Uporablja metodo stalne primerjave – stalnega prepletanja med zbiranjem
in analiziranjem podatkov. Namen metode je, da bi z njeno pomočjo identificirali teme,
vzorce, strukture in procese, ki so povezani s področjem, ki smo se ga odločili raziskovati
(Strauss in Corbin 1998, 14–25).

5.3.2 Udeleženci

V intervjuju je sodelovalo osem mater, ki imajo otroka s posebnimi potrebami. Pogoj za
sodelovanje v intervjuju je bil materinstvo otroku s posebnimi potrebami, ki ni starejši od 18
let. Otroci s posebnimi potrebami so v tej raziskavi tisti otroci, ki so ta status pridobili z
Odločbo Zavoda RS za šolstvo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami, poleg tega pa še en
otrok iz Španije, ki je status otroka s posebnimi potrebami pridobil z odločbo španskega
sistema o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Udeleženke smo pridobili s pomočjo
sošolcev, prijateljev in mentorja praktičnega usposabljanja v času študija, pa tudi s pomočjo
mater, s katerimi so bili intervjuji že opravljeni. Udeleženke so bile stare od 33 do 48 let. Med
udeleženkami so bile štiri brezposelne in štiri zaposlene ženske. Sedem udeleženk ima stalno
bivališče v različnih krajih po Sloveniji, ena udeleženka pa je državljanka Španije. V treh
primerih je bil otrok za mater prvorojenec, za štiri matere je bil otrok s posebnimi potrebami
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drugi otrok v družini, za eno mater pa je to edini otrok. Sedem intervjuvanih mater živi v
partnerski zvezi, ena mati pa je samohranilka.
Končno število udeleženk, ki so sodelovale v raziskavi, je bilo osem, saj je po analizi
zadnjega intervjuja po metodi osnovane teorije prišlo do zasičenosti kategorij. To pomeni, da
s pridobljenimi novimi kvalitativnimi podatki nismo več mogli oblikovati novih kategorij.

5.3.3 Materiali
V raziskavi, ki je kvalitativne narave, smo uporabili polstrukturirani intervju. Sestavili smo ga
s pomočjo mentorice in ga prilagodili tako ciljni skupini kot tudi namenu, s katerim smo se
odločili izvajati intervjuje. Intervju je bil razdeljen na tri dele (uvodni del, osrednji del in
zaključni del). Uvodni del je bil namenjen pripravi intervjuvanke na intervju in pridobitvi
osnovnih podatkov. Osrednji del je bil sestavljen iz dvanajstih vprašanj, izmed katerih je
vsako imelo še več podvprašanj, da smo dobili bolj podrobne odgovore. Zaključni del
intervjuja je bil namenjen nekakšnemu povzetku celotnega pogovora, samorefleksiji matere in
tudi kot možnost dopolnitve, če se je materam zdelo, da niso povedale vsega. Intervju je
pokrival naslednja vsebinska področja: izkušnja materinstva otroku s posebnimi potrebami,
partnerski odnos, soočanje s težavami ob starševstvu otroku s posebnimi potrebami,
doživljanje podpore družine, prijateljev in zunanjih institucij, družinska in partnerska terapija.
Matere, ki imajo doma vsaj enega otroka s posebnimi potrebami, so bile povabljene na
intervju. Intervjuji so bili opravljeni individualno, z vsako materjo posebej, pred intervjujem
niso bile seznanjene z vprašanji. Intervjuji so trajali od ene ure in pol do štiri ure. Intervjuje
smo snemali z diktafonom, pred tem so bile matere o tem obveščene. Po pridobljenih zvočnih
posnetkih smo opravili transkripte intervjujev, na podlagi katerih smo naredili analizo. Po
končani obdelavi podatkov, ki smo jih pridobili z intervjuji, so bili vsi pogovori izbrisani.

5.3.4 Postopek analize

V prvem delu analize podatkov smo izvedli proces odprtega kodiranja. Identificirani so bili
odgovori, ki smo jih pridobili z intervjuji. Kot najmanjše enote analize smo uporabili
posamezne izjave mater, ki so predstavljale vsebinsko zaključeno poved. Ta postopek smo
30

ponovili z izjavami vseh sodelujočih mater. Če so se odgovori ponavljali, smo jih začeli
izpuščati.
Posamezni odgovori mater so bili v naslednjem koraku kodirani in uvrščeni v preliminarne
kategorije. Kategorije smo oblikovali glede na temo, ki je najbolj celovito zajemala skupek
kodiranih odgovorov, za katere smo menili, da smiselno najbolj spadajo skupaj. Te kategorije
smo nadalje združili v nadredne kategorije tretjega reda. S tem postopkom smo naredili
hierarhični sistem kategorij višjih in nižjih stopenj, ki orisuje materino doživljanje materinstva
otroku s posebnimi potrebami.
V spodnjih dveh tabelah je prikazano razvrščanje posameznih kategorij v nadredne kategorije.
Tabela 1. Primeri odprtega kodiranja in razvrščanja v kategorije 1. stopnje
Transkripti intervjujev s spolno

Kategorije 1. stopnje

zlorabljenimi materami
Verjetno če neb mela te izkušnje, se neb

Zaradi izkušnje starševstva otroku s PP sta

trudila gradit na temu odnosu.

partnerja gradila na svojem odnosu

Zdej pa vem, da se en druzga rabva.

Zavedanje, da se partnerja potrebujeta

Tud on je pol začel sodelovat v tem, da
gradiva.

Partner začne sodelovati v odnosu

Full več se pogovarjava.

Več pogovora s partnerjem

Da veš, kaj tadrug misli.

Pogovor omogoča razumevanje med
partnerjema

Pol se lahk skregaš, si poveš, si pojamraš, se
zjočeš, karkoli.

Pristnost v partnerskem odnosu

In vzet si morjo čas za partnerja, pa magar če
vzamejo varuško takrat

Mama si mora vzeti čas za partnerja

Partner skrbi skor isto k jst,

Enakovredno porazdeljena skrb za otroka
med partnerjema

zmeri sva se fajn dopolnjevala

Dobro dopolnjevanje med partnerjema glede
skrbi

Ker sm ga jst odrinla stran.

Žena odrine moža
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Potem sm pa moža začela obtožvat, da mi nč
ne pomaga
Nism ga prašala za pomoč,
on pa sam ni vedu, kaj naj nardi.
Malo sm bla jezna na njega,
da zaki mi ne pomaga

Obtoževanje moža
Partnerja ne vpraša za pomoč
Partner se v situaciji ni znašel
Jeza na partnerja
Nerazumevanje moževe nepomoči

Tabela 2.
Primeri razvrščanja kategorije 1. stopnje v nadredne kategorije 2. in 3. stopnje
Preliminarne kategorije
(1. raven)

Nadredne kategorije
(2. raven)

Nadredne kategorije
(3. raven)

Zaradi izkušnje starševstva
otroku s PP sta partnerja
gradila na svojem odnosu
Zavedanje, da se partnerja
potrebujeta
Partner začne sodelovati v
odnosu
Več pogovora s partnerjem
Pogovor omogoča
razumevanje med
partnerjema
Pristnost v partnerskem
odnosu
Mama si mora vzeti čas za
partnerja
Enakovredno porazdeljena
skrb za otroka med
partnerjema

Pozitivni vidiki partnerskega
odnosa po rojstvu otroka s
posebnimi potrebami

Dobro dopolnjevanje med
partnerjema glede skrbi
Partnerski odnos po rojstvu
otroka s posebnimi
potrebami

Žena odrine moža
Obtoževanje moža
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Partnerja ne vpraša za pomoč Negativni vidiki partnerskega
odnosa po rojstvu otroka s
Partner se v situaciji ni
posebnimi potrebami
znašel
Jeza na partnerja
Nerazumevanje moževe
nepomoči
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6. REZULTATI RAZISKAVE

Z analizo intervjujev, opravljenih z materami otrok s posebnimi potrebami, smo ugotovili, da
lahko področje doživljanja materinstva vsebinsko razvrstimo v šest kategorij.
Prvo področje smo poimenovali družinski in družbeni odnosi po rojstvu otroka s posebnimi
potrebami. To področje zajema odnos med partnerjema po rojstvu otroka s posebnimi
potrebami, odnos med staršema in njunimi otroki (tako z otrokom s posebnimi potrebami kot
tudi s sorojenci) in odnos z ožjo in širšo okolico, s katero ima družina bolj ali manj
pomembne odnose.
Drugo področje se imenuje podporni mehanizmi za starše in vključuje partnersko in
družinsko terapijo, kot jo doživljajo starši, razloge za in proti terapiji ter mnenja, ki jih imajo
o tej vrsti pomoči in vire podpore za starše (npr. skupine za samopomoč, društva, starši s
podobno izkušnjo).
Tretje področje smo poimenovali skrb za otroka s posebnimi potrebami. To področje zajema
prve stike z otrokom in njegovimi težavami (od prenatalnega obdobja, rojstva, stanja v
porodnišnici po porodu do seznanitve z otrokovo diagnozo), skrb zunanjih institucij za otroka
in njegov napredek in vključevanje otroka v proces (rednega in posebnega) izobraževanja.
Četrtega smo poimenovali institucionalna podpora in zajema institucije v smislu podpornega
dejavnika za starše pri pridobivanju rezultatov in informacij, svetovanju in usmerjanju in tudi
njihove pomanjkljivosti, ki so starše najbolj motile v sodelovanju z njimi.
Peto področje se imenuje življenje z otrokom s posebnimi potrebami, vključuje pa življenje
družine po rojstvu otroka s posebnimi potrebami (od sprememb, ki jih je družina doživela s
prihodom otroka s posebnimi potrebami, do vloge sorojencev) in posledice otrokovega stanja,
ki jih je to imelo (in jih še ima) za družino.
Šesto področje smo poimenovali doživljanja, čutenja in dojemanja staršev. Področje zajema
predvsem različna občutja, ki jih je v celotnem procesu doživljala mati (od
preobremenjenosti, samoiniciativnosti do skrbi za lastne potrebe), vključuje tudi dojemanje
sveta in situacije v preteklosti ter želje in upe za prihodnost.
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6.1 Družinski in družbeni odnosi po rojstvu otroka s posebnimi potrebami

Področje družinskih in družbenih odnosov, kot jih je doživljala mati po rojstvu otroka s
posebnimi potrebami, smo razdelili v tri kategorije: partnerski odnos po rojstvu otroka s
posebnimi potrebami, odnos med staršema in otroki in odnos z okolico.
Spodaj so podrobneje predstavljene posamezne podkategorije.
PARTNERSKI ODNOS PO ROJSTVU OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI
Z analizo intervjujev smo ugotovili, da rojstvo otroka s posebnimi potrebami v partnerski
odnos prinaša tako pozitivne kot tudi negativne spremembe.
Kot pozitivne vidike partnerskega odnosa po rojstvu otroka s posebnimi potrebami so tako
matere navajale naslednje argumente:


Otrokovo stanje je partnerja zbližalo (npr.: »Naju je ta bolezen le še bolj povezala …«).



Rojstvo otroka s PP ima pozitiven vpliv na partnerski odnos (npr.: »V najinem primeru je
bil hčerkin prihod in njena diagnoza nekaj dobrega.«).



Zaradi izkušnje starševstva otroku s PP sta partnerja gradila na svojem odnosu (npr.:
»Verjetno če neb mela te izkušnje, se neb trudila gradit na temu odnosu.«).



Več pogovora s partnerjem (npr.: »Full več se pogovarjava.«).



Pristnost v partnerskem odnosu (npr.: »Če veš, kaj tadrug misli, pol se lahk skregaš, si
poveš, si pojamraš, se zjočeš, karkoli.«).



Dopolnjevanje s partnerjem (npr.: »S partnerjem sva se skoz dopolnjevala.«).



Prilagajanje natrpanih urnikov, da ostane čas za partnerski odnos (npr.: »Pač poskušaš
skombinirat, da dobiš tud neki zase.«).



Sprejetje odgovornosti za težave v partnerskem odnosu (npr.: »Na konc sm sprejela, da sm
bla sama kriva za tiste momente.«).



Dogovor med partnerjema o skupni skrbi za otroka (npr.: »Sva se zmenla, da bova obadva
skupi skrbela zanjo.«).
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Kot negativne vidike partnerskega odnosa po rojstvu otroka s posebnimi potrebami so matere
navajale naslednje primere:


Otrokov oče mami ni pomagal pri soočanju s težavami (npr.: »Ne, on ni čist nč men
pomagu pri soočanju s težavami.«).



Otrok dobi prednost pred partnerjem (npr.: »Itak da se več ukvarjaš z otrokom in pozabiš
na partnerja.«).



Partnerja ne govorita o lastnih čustvih (npr.: »Ampak kaj jst vem, kar se pa tiče najinih
čustev, tist je pa kr nekje ostal ... tam nek odzad.«).



Partnerski odnos potrebuje rešitev (npr.: »Celotna najina zveza bi rabla neko rešitev.«).



Zapostavljanje partnerskega odnosa zaradi prevelikega posvečanja otrokom (npr.: »S tem
da je bil še tadrug otrok mejhn takrat in sva bla preveč okupirana sam z otroki takrat.«).



Zaradi odsotnosti enega od partnerjev odnos trpi (npr.: »Sploh ko je bla tamala kej bolna
in sva ble po bolncah, in odnos trpi, ne morš ti bolanga otroka kr pustit nekje pa it
domov.«).



Doživljanje partnerja kot statista (npr.: »Partnerja sm dojemala kot statista.«).



Za partnerski večer zunaj mora biti izpolnjenih več pogojev (npr.: Če je kšna stvar k nama
je fajn, pol sam upava, da bojo otroc zdravi, da bo mela mami čas in da nisva preveč
crknena.«).



Oba partnerja ne moreta počivati hkrati (npr.: »Edn lahko spi, oba pa ne morva.«).



Ločitev (npr.: »No, pol sm se pa jst ločila.«).

Ugotavljamo, da rojstvo otroka s posebnimi potrebami v partnerski odnos lahko prinese zelo
različne spremembe in posledično pozitivno ali negativno vpliva na odnos med partnerjema.
Pretekle raziskave na tem področju so med seboj nasprotujoče si in ne dajejo jasnega
odgovora na to, ali bo otrok s posebnimi potrebami partnerski odnos izboljšal ali poslabšal
(Seligman in Darling 2007, 198). Naše ugotovitve o tem, da se v nekaterih primerih z
rojstvom otroka s posebnimi potrebami partnerski odnos izboljša, se skladajo z raziskavami
drugih avtorjev (Huang, Ososkie in Hsu 2011, 224). Izboljšave odnosa se pri partnerjih kažejo
predvsem v povečani količini pogovora, dopolnjevanju pri skrbi za otroka s posebnimi
potrebami in pristnosti v odnosu, ki omogoča iskreno doživljanje in izražanje čutenj.
Ugotavljamo tudi, da se v nekaterih primerih partnerski odnos po rojstvu otroka s posebnimi
potrebami poslabša. Matere navajajo več razlogov, ki poslabšujejo odnose med partnerjema,
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ki smo jih zasledili tudi v že obstoječih raziskavah (Dyson 2010, 51): pomanjkanje časa za
partnerja, zapostavljanje partnerskega odnosa zaradi pretiranega posvečanja otrokom,
partnerjeva nezmožnost prepoznati materine potrebe po pomoči in odsotnost poglobljenega
pogovora. Raziskava, ki jo je opravila Dyson (2010) je proučevala družine otrok z učnimi
težavami, zato je ni mogoče posplošiti na vse družine otrok s posebnimi potrebami, vzorec
naše raziskave pa je zajel matere otrok z različnimi motnjami in zato prikazuje bolj celovito
sliko.
Analiza izjav mater je pokazala, da očetovo umikanje in odsotnost njegovega sodelovanja
negativno vpliva na odnos med partnerjema in povečuje partnersko stisko, o čemer pišeta tudi
Seligman in Darling (2007, 225).
V skrajnih primerih lahko pride do ločitve med partnerjema (Huang, Ososkie in Hsu 2011,
221), kar se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Vendar je tu treba opozoriti, da ločitev ni nujno
posledica življenja z otrokom s posebnimi potrebami, ampak je lahko rezultat preteklih
nerazrešenih težav in novih občutij, ki jih rojstvo otroka sproži v partnerjih (nizka
samopodoba, nemoč, prezaposlenost z novimi zadolžitvami, finančno breme) (Zioloko 1991,
30).
ODNOS MED STARŠEMA IN OTROKI
Odnose znotraj družine smo z analizo dobljenih odgovorov lahko razdelili v štiri
podkategorije: odnos med mamo in sorojenci, odnos med mamo in otroki, odnos med očetom
in otroki ter očetova skrb za otroka.
Odnos med mamo in sorojenci
Pregled odnosa med mamo in sorojenci je pokazal, da se matere srečujejo z različnimi
težavami. Na eni strani se tako trudijo, da sorojenec ne bi imel občutka prikrajšanosti, na
drugi strani pa včasih na sorojence pozabijo, če ti sami ne iščejo pozornosti staršev. Naslednja
naloga, ki jo matere doživljajo v odnosu s sorojenci, je skrb za dobre odnose med otrokom s
posebnimi potrebami in drugimi sorojenci. Ne nazadnje pa so matere pogosto postavljene tudi
pred dejstvo, da sorojencem dodelijo določene zaposlitve in tako pridobijo čas, v katerem z
otrokom s posebnimi potrebami izvajajo različne aktivnosti, ki so posledica njegovega stanja.
V nadaljevanju prikazujemo izjave mater o odnosu s sorojenci:
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Poskusi staršev, da sorojenec ne bi imel občutka prikrajšanosti (npr.: »Midva sva pol tko
probavala, da sva določene stvari počela sam z njim.«).



Mama je mislila, da je sorojenka ne potrebuje (npr.: »Če bi ona iskala pozornost, bi se že
ukvarjala z njo …«).



Mama spodbuja sorojence k pozitivni komunikaciji (npr.: »Ostalima otrokoma skušam
dopovedat, da tega usmerjata v pozitivne stvari.«).



Mama spodbuja sorojence, da pazita na otroka s PP (npr.: »… in da se do njega malo
zaščitniško obnašata.«).



Navodila mlajšemu otroku ob materinem učenju z otrokom s PP (npr.: »On pa pač dobi
navodilo pejt v sobo pa riš, pa to sestavli, k jst pa starejši otrok se še učiva.«).



Otrok s PP dobi neprimerno več pozornosti kot sorojenka (npr.: »Full več sm se posvečala
otroku s PP.«).



Sorojenka je postavljena na stranski tir (npr.: »… in sm jo postavla na stranski tir.«).

Ugotavljamo, da je zapostavljanje sorojencev pojav, ki se v družini z otrokom s posebnimi
potrebami lahko hitro zgodi, če ta z različnim vedenjem ne išče pozornosti staršev. O tem
govori tudi Novljan (2004, 131), ki pravi, da si morajo starši večkrat vzeti čas samo za
sorojence, jim dati občutek, da so zanje pomembni, in ne zahtevati od njih, da so vedno
obzirni do brata ali sestre s posebnimi potrebami. Z našimi ugotovitvami o razporejanju časa
med vse otroke se strinja tudi raziskava, ki sta jo opravili Rehm in Bradley (2005, 71–72). Ta
potrjuje, da se starši trudijo aktivnosti izbirati tako, da bi v njih lahko uživali vsi otroci, ko pa
to ni mogoče, otroka s posebnimi potrebami pazi eden od staršev ali kdo od sorodnikov,
sorojencem pa omogočijo doživljanje vseh aktivnosti, ki so jim v prisotnosti otroka s
posebnimi potrebami onemogočene.
Odnos med mamo in otroki
Intervjuvane matere so spregovorile tudi o odnosu, ki ga imajo z vsemi svojimi otroki. V
nadaljevanju navajamo nekaj izjav, ki najbolj prikazujejo doživljanje matere v odnosu do vseh
svojih otrok:
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Zavedanje, da jo potrebujejo vsi otroci, ne le otrok s PP (npr.: »Pa sej nimaš samo enga
otroka, te druga dva tud rabta.«).



Pogost pogovor med mamo in otrokoma (npr.: »Mi velikkrat to govorimo in se o tem na
glas pogovarjamo, ker tko to je.«).



Materino zanimanje za otrokovo mnenje (npr.: »Čeprou js potem kot predana mama sm
otroka še vedno vprašala …«).



Starš mora pozornost namenjati vsem otrokom (npr.: »Kot starš je prav, da trud vložiš v
vse otroke.«).



Mama ima oba otroka enako rada (npr: »… ampak oba mam enak rada.«).

Kot smo ugotovili že pri kategoriji odnos med mamo in sorojenci, tudi tukaj ugotavljamo, da
matere posvečajo veliko truda ohranjanju stabilnih odnosov z otroki in se trudijo, da bi se vsi
počutili enako sprejeti in ljubljeni. Veliko energije vlagajo v odnos z vsemi svojimi otroki in
se ne posvečajo le otroku s posebnimi potrebami, kot je to mogoče razbrati iz nekaterih
raziskav (Sharpe in Rossiter 2002 v Seligman in Darling 2007, 239). Podobno kot Novljan
(2004, 126) in Giallo in Gavidia-Payne (2006, 945) tudi mi ugotavljamo pomen pogovora
med mamo in otroki. Pogovor razjasnjuje nerazumljene pojave glede otroka in njegove
bolezni in otrokom daje občutek povezanosti z družino in priljubljenosti ter jih hkrati ne pušča
v negotovosti in strahu. Izjave mater jasno kažejo njihov trud pri komuniciranju z otroki in
zanimanju za njihovo mnenje.
Kar se nam tukaj zdi zelo pomembno, je zavedanje mater, da jih potrebujejo vsi otroci. Kljub
temu da jim vedno ne uspe svojega časa razporediti med vse otroke, globoko v sebi vedo, da
je pomemben odnos z vsemi otroki.
Odnos med očetom in otroki


Oče otrok ne sodeluje pri organizaciji obiskov (npr.: »Sm se pol odločla da jih ne bom vč
vozla tja, ker sm jih itak js, ker on al ni mel dnarja al karkol.«).



Otroka ne hodita več k očetu (npr.: »No in pol smo se zmenil da ne bosta več hodila k
njemu.«).



Veselje otrok, ko je oče doma (npr.: »On je itak full odsoten in ko pride sta tamale najbl
srečne.«).
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Obdarovanje otrok (npr.: »Pa kšno darilo jima prnese, pa se na ta način malo odkup in
itak ga dojemata kukr najbolšga, jst sm pa una k tud meje postavla in dela red v bajti.«).



Oče zna delati z otroki (npr.: »Ma ne, jst mislm, da majo oni lep odnos in ko mene ni, se
majo čist fajn.«).



Vključevanje otrok v aktivnosti (npr.: »In sm pršla enkrat domov in jih najdla vse skupi
kuhat kosilo.«).

Analiza izjav je pokazala, da očetje s svojim otroki spletajo različne vezi in ni mogoče
posplošiti ali vnaprej predvideti, kakšen bo odnos med očetom in otroki. Pridobljene izjave
kažejo, da so nekateri očetje uspeli s svojimi otroki oblikovati ljubeč in vključujoč odnos, spet
drugi pa tega niso bili sposobni in imajo s svojimi otroki omejene stike. Seligman in Darling
(2007, 227) ponujata možno razlago za očetovo odmikanje in odsotnost pozitivnega odnosa z
otrokom; pravita namreč, da so moški vzgojeni kot »reševalci težav« in da se vedno aktivno
soočijo z nastalo težavo, kar pa pri otroku s posebnimi potrebami in njegovi diagnozi ni
mogoče. Nemoč in pasivnost pri reševanju otrokovih težav jim daje občutek ogroženosti, saj
so naučeni, da ne smejo pokazati šibkosti in da morajo uspešno reševati težke situacije. Kar
jih najbolj boli, je dejstvo, da bolezni svojega otroka ne morejo popraviti, in zaradi te bolečine
pogosto tudi ne morejo pokazati, kako se počutijo.
Očetova skrb za otroka
Večina raziskav, ki se nanašajo na področje otrok s posebnimi potrebami, je narejena z
materami ali vsaj upoštevajoč njihovo perspektivo, saj so v večini primerov matere tiste, ki
prevzemajo največ skrbi za otroka (Seligman in Darling 2007, 218), vendar v naši raziskavi
ugotavljamo, da so matere govorile tudi o skrbi očetov za otroka s posebnimi potrebami.
Očetova skrb za otroka se izraža na naslednje načine:


Partnerjevo izvajanje vaj z otrokom (npr.: »… delal je doma z njim dodatno stvari.«).



Partnerjeva skrb za otroka, ko je mama začela delati (npr.: »… in takrat je bil mož skoz z
otrokom.«).



Očetovo preverjanje, ali otrok dela nalogo (npr.: »… da ga že skor en mesc usak dan kliče
in ga sprašuje, če je naredu nalogo.«).



Očetovo ravnanje z otroki (npr.: »… ker jih je zopet nekje pušču pjan in te grde zadeve.«).
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Očetovo nezanimanje za otroka (npr.: »K prej ni niti uprašu …«).



Partner se začne počutiti pomembnega pri skrbi za otroka (npr.: »A veš tko mal, da se je
on tud počutu pomembn.«).

Ugotavljamo, da vse matere v skrbi za otroka niso osamljene in da je nekaterim partner v
veliko pomoč. Seligman in Darling (2007, 220, 225) podobno pišeta, da starša prevzameta
različni vlogi pri skrbi za otroka, mati se bolj posveča negi, oče pa igri z otrokom, ampak da
je oče prav tako kompetenten pri vzgoji in negi otroka. Ob tem dodajata, da ko se oče odloči
vključiti v skrb za otroka, to povzroči dvig njegovega zadovoljstva in družina se bolj poveže,
kar smo ugotovili tudi z našimi intervjuji.
Prav tako je iz raziskave razvidno, da nekateri očetje niso bili sposobni prevzeti skrbi za
otroka, drugi se najprej v skrb niso vključevali in so se vključili šele kasneje. S tem se
skladajo tudi ugotovitve, ki sta jih zapisala Seligman in Darling (2007, 225), ki pravita, da v
primerih, ko se oče umakne, pade vsa skrb na druge družinske člane, predvsem na mamo.

ODNOS Z OKOLICO
Odnose, ki jih družina otroka s posebnimi potrebami tvori z okolico, smo razdelili v tri
podkategorije: sprejetost v okolju, odnos s prijatelji in odnos s sorodniki.
Sprejetost v okolju
Sprejetost družine in predvsem otroka s posebnimi potrebami v okolju, kjer družina živi ali
preživi veliko časa, se je izkazala za zelo različno. Tako smo z analizo intervjujev ugotovili,
da nekatere matere z okolico in njenimi prebivalci nimajo slabih izkušenj, nasprotno pa druge
zaznavajo, da jih ljudje drugače obravnavajo, jih ne podpirajo pri njihovem načinu vzgoje
otroka, zato se ob njih počutijo nerazumljene. Spodaj je prikazano, kako matere doživljajo
sprejetost v okolju:


Predsodki starejših vaščank (npr.: »… da si stare gospe niso upale pogledat v voziček.«).



Očitki drugih o materialnem stanju družine (npr.: »Očital so nam, da kakšno stanovanje
mamo.«).
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Nobena mamica ne ponudi pomoči na igrišču (npr.: »Še nobena mamica mi ni rekla, dej
used se 10 minut, jo bom jst pogledla.«).



Okolica jih ne dojema kot njim enake (npr.: »Vid se najbl pr rojstnih dnevih, da nas ne
dojemajo isto.«).



Okolica mamo dojema kot strogo (npr.: »Pa pol me na cest gledajo, ko da sm najbl
zatežena mama.«).



Otrok je med drugimi sprejet (npr.: »Vsi ga poznajo in ga majo radi.«).



Preživljanje časa z drugimi družinami (npr.: »Tud smo se družil z vsemi normalnimi
ljudmi.«).



Odsotnost negativnih izkušenj z drugimi zaradi otroka (npr.: »Ne spomnim se, da bi mel
zarad njega kdaj slabo izkušnjo.«).

Ugotavljamo, da so predsodki o drugačnosti še vedno močno prisotni v družbi. Izjave mater
kažejo, da jih nekatere osebe iz bližnje okolice ne obravnavajo enako in tudi, da so nekatere
zaradi strahu pred neznanim nekako s strahom pristopile do otroka s posebnimi potrebami.
Podobno ugotavlja Restoux (2010, 90–93), da lahko staršem le tako pokažemo, da smo
njihovega otroka sprejeli, če v njem ne vidimo le njegovega bolezenskega stanja. Opozarja
tudi, da staršem veliko pomeni, če njihovega otroka kdo popazi, mu izkaže pozornost ali ga
povabi k igri tako kot ostale otroke, kar pa se je v naši raziskavi izkazalo za neuresničeno
željo mater, saj so omenjale izključenost otroka ob praznovanjih rojstnih dni in odsotnost
ponudbe varstva drugih mamic. Kako okolica sprejema otroka s posebnimi potrebami, ima na
starše velik vpliv, saj občutijo spoštovanje in življenjske izkušnje doživljajo drugače, kadar
občutijo podporo. Izjave intervjuvanih mater kažejo, da so mnoge družine prosti čas
preživljale s povsem običajnimi družinami in ob tem niso zaznale težav, niti niso imele
občutka, da bi bilo zaradi otroka s posebnimi potrebami kaj drugače.
Odnos s prijatelji
Staršem so prijatelji lahko v veliko pomoč, ko se soočajo z otrokovo boleznijo, in tudi
kasneje, ko se njihovo življenje vsaj približno normalizira. Spodaj so prikazane izjave mater,
ki opisujejo njihov odnos s prijatelji:
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V odnosu s prijatelji ni sprememb (npr.: »Z njimi se počutim enako povezano kot pred
tem …«).



Prijatelji mislijo, da otrok potrebuje trdo roko (npr.: »… kako je treba otroka prebutat
…«).



Odsotnost doživljanja razumevanja od drugih (npr.: »Ma nimam pa občutka, da me kdo
razume.«).



Prenehanje razlaganja težav drugim (npr.: »Tko da ubistvu nobenmu vč ne govorim, ker se
mi zdi brezveze.«).



Prenehanje stikov s prijatelji zaradi nestrinjanja glede odločitev o pomoči otroku (npr.:
»Ma, s kšnimi prjatli tud nismo več v stiku, ker se pač niso strinjal z našimi izbirami.«).



Prijatelji obtožujejo mamo, da se ne more sprijazniti z otrokovim stanjem (npr.: »Očital so
mi, da se jst ne morm sprjaznt s tem in da hočm popravt otroka.«).



Mama ima prave prijatelje (npr.: »… in js mam prjatle res prjatle.«).



Pomembna vloga prijatelja pri celotnem procesu (npr.: »On je šu ubistvu z nami čez vse
tole.«).

Izjave intervjuvanih mater kažejo, da se je po rojstvu otroka s posebnimi potrebami oziroma
po ugotovljeni otrokovi diagnozi stanje na področju prijateljstva v mnogih primerih
spremenilo. Na eni strani ugotavljamo, da matere od prijateljev doživljajo nerazumevanje in
obtoževanje glede vzgoje otroka in sprejemanja njegovega stanja. V nekaterih primerih so se
prijateljstva tudi končala. Na drugi strani pa lahko vidimo, da so prijatelji materi v pomoč pri
soočanju z vsakodnevnimi stiskami, saj ob njih doživlja podporo in razumevanje.
Ugotovitve naše raziskave se ujemajo z že obstoječimi raziskavami, ki obravnavajo odnos
med prijatelji in starši otrok s posebnimi potrebami. Jones in Passey (2005, 42) tako kot mi
ugotavljata, da starši v odnosu s prijatelji doživljajo neprijetna občutja predvsem zaradi
nerazumevanja in njihovega neznanja o otrokovi bolezni, Rehm in Bradley (2005, 70) pa
potrjujeta našo ugotovitev o tem, da se odnosi z nekaterimi prijatelji končajo ali poslabšajo,
ko starši začutijo, da se prijatelji ne strinjajo z njimi glede vzgoje ali da otroka s posebnimi
potrebami ne obravnavajo kot enakega drugim.
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Odnos s sorodniki
Izkazalo se je, da je odnos s sorodniki še eno izmed področij, kjer ni homogenih odgovorov.
Tako na eni strani najdemo sorodnike, ki nudijo brezpogojno pomoč in podporo, na drugi pa
takšne, ki mater zasipajo z očitki in ji težko situacijo še otežujejo. V nadaljevanju so
predstavljene nekatere izjave mater, ki ponazarjajo njihov odnos s sorodniki:


Občutje negativnega vpliva moževe matere (npr.: »… da nama s takim pristopom ne more
pomagati.«).



Prikritje resnice o bolezenskem stanju hčerke (npr.: »… če ne vesta vse resnice o
hčerki …«).



Odsotnost podpore od sorodnikov (npr.: »Nisem čutila neke podpore s strani
sorodnikov.«).



Kljub težkemu sprejemu diagnoze mamina mama vedno v pomoč (npr.: »… ampak je
vseeno skoz pomagala.«).



Starši so pripravljeni pomagati (npr.: »… sm jih pa lahko zmeri poklicala.«).



Družina ne razume, da je nered v hiši posledica otroka s PP (npr.: »Ne razumejo me v tem,
da mam včasih doma ku da bi bomba padla.«).



Stari starši sprejemajo, a zadržano (npr.: »Nekako so sprejel, ma sm čutila da ni uno veliko
veselje.«).



Oblika pomoči od sorodnikov (npr.: »Mož ne vozi avta, zato so nama sorodniki
pomagal.«) .

Ugotovili smo tudi, da stari starši nudijo pomoč pri negi in skrbi za otroka, kar ugotavljata
tudi Green (2001, 11) in Gage (2013, 415), ki dodaja, da starši najraje uporabljajo pomoč pri
skrbi za otroka, ko ta prihaja od nekoga, s komer so že prej imeli bližnji odnos, saj se z njimi
počutijo domače in porabijo manj časa za uvodno komunikacijo in organizacijo pomoči.
Pisali smo že o tem, da imajo nekateri stari starši težave pri sprejemanju vnukove bolezni, kar
se je pokazalo tudi v naši raziskavi, enako pa ugotavljajo tudi drugi avtorji (Seligman in
Darling 2007, 266.). Na takšne reakcije svojih staršev so se otrokovi starši odzivali na različne
načine, matere so na primer navajale nepopolno informiranje starih staršev o otrokovem
stanju. Ugotavljamo, da so stari starši, kljub temu da diagnoze niso bili sposobni sprejeti ali
pa so za to potrebovali nekaj časa, pomagali pri skrbi za otroka.
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6.2 Podporni mehanizmi za starše
Področje podpornih mehanizmov za starše smo z analizo intervjujev lahko razdelili v dve
podkategoriji: partnerska in družinska terapija in viri podpore za starše, obe podkategoriji pa
sta še nadalje razčlenjeni.
Spodaj sta predstavljeni podkategoriji in ponazorjeni s primeri odgovorov, ki smo jih pridobili
med intervjuji.
PARTNERSKA IN DRUŽINSKA TERAPIJA
Področje partnerske in družinske terapije je sestavljeno iz štirih podkategorij: razlogi za
(osebno, partnersko, družinsko) terapijo, odsotnost razmišljanja o partnerski terapiji in
razlogi za (ne)odločitev, mnenja o partnerski terapiji in materina izkušnja terapije. Vsaka
podkategorija je v nadaljevanju ponazorjena s primeri.
Razlogi za (osebno, partnersko, družinsko) terapijo
Med intervjuvanimi materami smo našli tudi takšne, ki so se odločile za partnersko ali
individualno terapijo, skoraj vse matere pa so o obisku terapevta vsaj razmišljale. Spodaj so
navedene izjave, ki prikazujejo razloge, zaradi katerih so se ali bi se matere udeležile terapije.


V družini moraš imeti slabe izkušnje, da se odločiš za terapijo (npr.: »… morš met v
familiji že en vzorc tak, da to iščeš …«).



Človek mora biti zrel, da poišče pomoč zase (npr.: »Prvo kot prvo morš bit sploh zrel, da
pomoč iščeš.«).



Razlog za terapijo (npr.: »… ker sami ne uspemo.«).



Spodbudni dejavniki za odločitev za terapijo (npr.: »Jst sm tud vidla njene zapiske s faksa
in malo slišala in me je zlo pritegnl.«).



Partnerja se včasih ne znata slišati (npr.: »Ker včasih en drugmu govoriš, pa se ne slišiš.«).



Razmišljanje o obisku terapevta ob hudi krizi (npr.: »Ma ko je blo kr hudo, sm pa
razmišljala, da bi šla h terapevtu.«).

45

Naši rezultati kažejo, da bi se matere zatekle po pomoč k terapevtu v primerih, ko same s
partnerjem ne bi več zmogle rešiti težav in ko imajo občutek, da se partnerja kljub pogovoru
ne moreta dogovoriti.
Kot je nadalje razvidno iz izjav, matere poudarjajo, da mora biti človek dovolj zrel, da išče
pomoč zase, saj v večini primerov matere želijo pomagati otroku in vsem ostalim, nase in na
svoje zdravje in psihično stanje pa pogosto pozabijo. Tudi Restoux (2010, 182–183) piše, da
se obremenjenost staršev otrok s posebnimi potrebami z leti povečuje, vendar pa si večina
zaradi vsakdanje prezaposlenosti ne dovoli, da bi čutili bolečine in utrujenost. Nekateri se celo
odločijo za obisk zdravnika, a težave so pogosto psihosomatskega izvora, in po obisku
zdravnika še naprej čakajo, da jih bo nekdo začel zdraviti na drugačen način. Starši otrok s
posebnimi potrebami se pogosto premalo zavedajo svojih potreb, ker so obremenjeni s skrbjo
za bolnega otroka in ostale družinske člane, zato jih je težko prepričati o možnosti strokovne
pomoči.
Odsotnost razmišljanja o partnerski terapiji in razlogi za (ne)odločitev
Med intervjuvankami so bile tudi takšne, ki o terapiji sploh niso razmišljale, so o njej imele
pomisleke ali pa sploh niso vedele, da tovrstna pomoč obstaja. V nadaljevanju prikazujemo
nekaj izjav, ki se nanašajo na odsotnost razmišljanja o terapiji in razlogih za to.


Odsotnost iskanja informacij o partnerski terapiji (npr.: »Nikoli nisem iskala informacij o
partnerski terapiji …«).



Pomanjkanje časa za zakonsko terapijo (npr.: »… ampak sedaj najbrž tako ali tako ne bi
imela časa za to.«).



Nezaupanje kot eden izmed razlogov za (ne)obisk terapije (npr.: »… pol je spet odvisno,
kok zaupaš tem ljudem.«).



Terapija je drugotnega pomena (npr.: »… ker sem si nekako postavila prioritete.«).



Priznanje lastnega pomanjkanja interesa za terapijo (npr.: »Vendar če bi me res
zanimalo …«).



Odsotnost razmišljanja o pomoči zase (npr.: »Nisem pa nikoli razmišljala o kakšni pomoči
zase.«).



Nevednost o obstoju družinske terapije (npr.: »A obstaja družinska terapija?«).
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Ugotavljamo, da je za matere skrb zase drugotnega pomena, saj izjave jasno kažejo, da
odsotnost iskanja pomoči zase utemeljujejo s pomanjkanjem časa, postavljanjem določenih
prioritet v življenju in nasploh z odsotnostjo razmišljanja o pomoči zase. Restoux (2010, 182–
183) podobno kot mi ugotavlja, da se starši ne zavedajo, kakšne pozitivne posledice lahko
prinese psihoterapevtska pomoč tako staršem kot tudi njihovim otrokom. Obisk
psihoterapevta starše namreč prisili, da se posvetijo le sebi, s pomočjo terapevta predelajo
svoje težave, izlijejo čustva in se soočijo z lastno bolečino ter se pripravijo na delovanje v
prihodnosti. Psihoterapevtsko pomoč pa je staršem otrok s posebnimi potrebami težko
predstaviti kot koristno predvsem zato, ker se soočajo z občutkom krivde, če bodo manj časa
posvetili otroku in nekaj tega časa namenili sebi in svojemu duševnemu zdravju.
Kar se nam zdi zelo pomembno in nas hkrati preseneča, je nepoznavanje psihoterapevtske
pomoči, ki jo lahko matere, partnerja ali družina poiščejo zase. V tem prepoznavamo veliko
slabost, ki bi jo bilo v prihodnje nujno treba odpraviti.
Mnenja o partnerski terapiji
Pridobljene izjave kažejo, da imajo matere o partnerski terapiji različna mnenja, tako
pozitivna kot tudi negativna. Ta so prikazana v nadaljevanju.


Sprememba, ki bi jo prinesel zakonski in družinski (ZD) terapevt (npr.: »Mogoče bi mi
pomagalo v smislu, da bi vsaj med sabo začela mal bolš komunicirat.«).



Pričakovanje od ZD-terapevta (npr.: »Prčakvala bi mogoče kšn praktičen nasvet.«).



Pari bi potrebovali podporo od rojstva otroka dalje (npr.: »… in pol dostkrat še same moža
odrinemo in zarad tega bi blo fajn že v samem štartu met podporo.«).



Pomembno, kako se naslovi ponujanje družinske terapije (npr.: »Ampak se mi zdi, da bi se
to mogl mal drugač naslovit.«).



Stereotipi in pomisleki o terapevtih (npr.: »Ljudje so drgač zlo negativno nastrojeni ob
misli, da se jim kdo vtika v odnos.«).



Prepričanje, da zakonska terapija ne ustreza njunemu odnosu (npr.: »Mislm, da ne bi
dobila zadoščenja, če bi bla sama s partnerjem s strokovnjakom.«).



Več terapije bi izboljšalo svet (npr.: »To bi na tem svetu pripomoglo, da bi blo bistveno
mn marsičesa.«).
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Občutek, da terapija lahko reši težave (npr.: »In pol sm vidla, da bi jst pa lohka kr en kup
svojih reči tle rešla.«).



Potreba po družinskem terapevtu v porodnišnici (npr.: »Zlo pametno bi blo, da bi bli ti
družinski terapevti že v porodnišnici.«).



Potreba po družinskem terapevtu v razvojni ambulanti (npr.: »Al pa pol v razvojni, k se
enim šele kasnej pokažejo težave.«).

Izjave mater, ki menijo, da bi jim izkušnja terapije pomagala in izboljšala njihova življenja, se
ujemajo z raziskavo avtorice Perry (2004, 8), ki poudarja pomen opogumljanja staršev pri
ohranjanju dobrega družinskega in partnerskega odnosa ali, če je potrebno, spodbujanje h
krepitvi odnosa. Takšne napredke lahko dosežemo s pomočjo zakonske ali družinske terapije,
vendar pa se je treba zavedati, da marsikdo ne želi tovrstne pomoči. Tudi Seligman in Darling
(2007, 315) potrjujeta, da nima smisla terapije vsiljevati osebam, ki si je ne želijo, da pa
nekatere družine potrebujejo individualno, partnersko ali družinsko terapijo in da jim
psihoterapevtska obravnava lahko pomembno pomaga v življenju. Restoux (2010, 184)
dodaja, da je za pomoč staršema najprimernejša nevtralna oseba, na primer psiholog, zakonski
svetovalec ali psihoterapevt, ki razume, kakšne težave prinaša bolezen, in ki je sposoben
starša poslušati. Matere so izrazile željo po prisotnosti družinskega terapevta v porodnišnici
ali razvojni ambulanti, torej v situacijah, ko se starši soočajo z otrokovo diagnozo ali
nadaljnjimi nespodbudnimi informacijami, ki sledijo diagnozi. Ivačič (2005, 54) v svoji
raziskavi podobno ugotavlja, da matere menijo, da je vsa pomoč osredotočena zgolj na otroka,
potrebe ostalih družinskih članov pa so povsem prezrte.
Ugotavljamo tudi, da matere govorijo o težavah, ki jih za partnerja predstavlja spuščanje tretje
osebe v njun odnos, kar potrjuje tudi Restoux (2010, 182), ko piše, da ima veliko staršev do
psihologov odpor.
Materina izkušnja terapije
Zbrali smo tudi odgovore, ki opisujejo materino doživljanje po izkušnji terapije:


Mama je obiskovala terapije (npr.: »Js sm zarad terapij in vsega mal bl razsvetljena in
posvetljena.«).



Občutek, da ji je zaradi terapije veliko lažje, vendar še vedno ni popolno (npr.: »Pa js
nekako živim, pa sm si dala full bremena dol.«).
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Nepredstavljivost življenja ljudi, ki nimajo izkušnje terapije (npr.: »Jst ne vem kako ldje, k
niso šli čez terapijo, sploh zdržijo.«).



Doživljanje težav kljub terapijam (npr.: »… ampak kljub temu je blo zlo težko in še je.«).



Izkušnje terapije ne bi zamenjala za več denarja (npr.: »Ampak niti ne bi zamenjala, sploh
ne.«).



Izkušnja dobre terapevtke (npr.: »In mela sm eno tko fajn terapevtko.«).

Kot je razvidno iz zgornjih izjav, terapija predstavlja pozitivno izkušnjo v materinem
življenju. Med izkušnjami s terapijo nismo zasledili nobene negativne izkušnje, kar nakazuje,
da je terapija materam lahko v veliko pomoč pri soočanju s težavami. Ugotavljamo, da matere
kljub izkušnji terapije svojo situacijo še vedno doživljajo kot težko in polno izzivov, vendar
pa si življenja brez terapevtske pomoči sploh ne znajo več zamišljati. Ker so ugotovitve o
vplivu terapije na materino življenje zelo spodbudne, menimo, da bi bilo dobrodošlo matere
intenzivneje seznanjati s to obliko pomoči. Na ta način bi materam pomagali razrešiti
marsikatero težavo, jim pomagali pridobiti samozavest in jih opogumili za nadaljnje življenje.

VIRI PODPORE ZA STARŠE
Analiza intervjujev je pokazala, da starši iščejo pomoč tudi zunaj svoje ožje družine in
prijateljskih krogov. Tako smo vire podpore za starše lahko razdelili na dve podkategoriji, in
sicer društva, skupine za samopomoč in skupine za starše in sodelovanje med starši s
podobno izkušnjo. V nadaljevanju podrobneje prikazujemo posamezne podkategorije.

Društva, skupine za samopomoč in skupine za starše
Med izjavami mater smo našli različne odzive in mnenja o tej obliki pomoči. Na eni strani
tako lahko vidimo zadovoljstvo mater, ki so se udeležile katere izmed skupin, na drugi pa
najdemo tudi takšne s slabimi izkušnjami in občutki nepripadnosti. O članstvih in izkušnjah
so matere spregovorile na naslednje načine:


Razlogi za prepričanje v pomembnost skupin za samopomoč (npr.: »Ampak sm
prepričana v to, ker enak z enakim, lažje se to breme nos ane.«).
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Želja staršev po skupini za samopomoč (npr.: »Sva pa ves čas izražala željo, da bi blo fajn
če bi mel kšno skupino.«).



Mama obiskuje skupino za samopomoč (npr.: »Jst hodim na skupino za samopomoč, k
deluje prek te razvojne ambulante.«).



Pogovor s strokovnjakom v skupini (npr.: »…, da en zunanji podebatira s skupino, k se na
to spozna, to zlo pomaga.«).



V skupini staršev izgubiš občutek osamljenosti (npr.: »…, ker tam vidš, da nisi sam.«).



Slaba izkušnja z društvom (npr.: »Sm bla čist frapirana, ko sm brala v enem njihovem
članku, da kaj se trudmo popravt otroke in naj jim rajš omogočmo, da bojo funkcioniral v
svojem okolju.«).



Obrnitev po pomoč k društvu, pristojnemu za to bolezen (npr.: »Ko sm dobla diagnozo,
sm klicala to društvo, k naj bi ti pomagalo.«).



Neprimeren odziv društva (npr.: »… in so mi marca rekli, naj se prjavm v kolonijo k jo
majo junija in da bom tam lahko vprašala, kar bom hotla.«).



Občutek nepripadnosti v skupini za samopomoč (npr.: »In tm so bli sami starši, kerih
otroci so že starejši od mene, tko da si tm nism mogla velik pomagat.«).

Ugotavljamo, da je bilo članstvo v skupini nekaterim materam v veliko pomoč. S članstvom v
skupini so matere izgubile občutek osamljenosti, spoznale starše, ki so se spopadali s
podobnimi težavami, in doživljale občutek, da jim skupina lahko pomaga v njihovem
življenju ter da v njej lahko najdejo oporo. Podobno kot mi v svoji raziskavi ugotavljajo
Solomon, Pistrang in Barker (2001, 125–127), ki pišejo, da članstvo v skupini staršem prinese
občutja pripadnosti, razumljenosti in sprejetja ter da je to zanje prostor, kjer lahko govorijo o
svojih občutjih in se obenem počutijo normalno. Prav tako se njihove ugotovitve (Solomon,
Pistrang in Barker 2001, 127–128) ujemajo z našimi glede vloge strokovnjakov, ki naj bi jo ti
opravljali v skupini za starše: matere so izrazile željo, da bi v skupini sodeloval strokovnjak,
ki se na področje spozna in bi se starši od njega lahko učili. Shechtman in Gilat (2005, 283)
naše ugotovitve o pomembnosti prisotnosti strokovnjaka v skupini potrjujeta s trditvijo, da
samo zagotavljanje informacij v skupini pogosto ni dovolj in da uporaba terapevtskih tehnik v
svetovalni skupini bolje naslovi potrebe staršev.
Ne moremo pa prezreti ugotovitve, da so nekatere matere s skupinami ali društvi doživele
neprijetne izkušnje. To se je zgodilo v primerih, ko mati ni doživela občutka pripadnosti
skupini, saj so bili sodelujoči starši precej starejši od nje, in takrat, ko se je mati kmalu po
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odkritju otrokove diagnoze k društvu, ki obravnava to motnjo, zatekla po pomoč in ji je niso
bili pripravljeni nuditi, ko jo je potrebovala. Naslednja slaba izkušnja se prav tako nanaša na
omenjeno društvo, in sicer gre za materino nestrinjanje s pogledom društva na starše otrok.
Pomanjkljivost glede skupin, ki so jo izpostavile matere, je njihova neprisotnost v bližini
domovanja družine, kar ugotavljata tudi Seligman in Darling (2007, 118).
Sodelovanje med starši s podobno izkušnjo
Vse intervjuvane matere so spregovorile o poznavanju drugih staršev otrok s posebnimi
potrebami:


Mame bi rade pomagale drugim staršem in so ponudile pomoč (npr.: »Ena mama se je
ponudla, da pride v bolnico staršem razložit, kako je z Downovim sindromom.«).



Drugi starši so najboljši vir informacij (npr.: »Drugač največ zveš od staršev, k majo
otroka s podobnimi problemi.«).



Podpora staršev s podobno izkušnjo (npr.: »Razumel in podprl so me predvsem ti starši k
majo otroke v podobnem stanju.«).



Zavist zaradi uspeha (npr.: »…, ker vidjo, da je teb uspel.«).



Pogovori med starši otrok s podobnimi težavami so mami v veliko pomoč (npr.: »Ni
mišljeno kot skupina za samopomoč, ampak tko laično se med sabo pogovarjamo in to mi
full pomaga.«).



Mami je pomagalo primerjanje z drugimi (npr.: »Pa men je tud pomagalo, da sm svojo
izkušnjo primerjala z drugimi.«).



Starševsko prepoznavanje pomanjkanja pomoči in samoiniciativnosti (npr.: »Smo se že
pogovarjal, da bi bla ena skupina staršev nekje kot suport, ampak pol mislm, da z
vodstvom niso skp pršli.«).



Izkušnja matere otroka s podobnimi težavami da uvid v situacijo (npr.: »in mi je začela
neke stvari razlagat, k sm jih js dojela potem.«).

Ugotavljamo, da matere večinoma poročajo o pozitivnih izkušnjah sodelovanja s starši s
podobno izkušnjo. Naše ugotovitve se tako ujemajo z raziskavami drugih avtorjev (Ivačič
2005, 53; Perry 2004, 9), ki sodelovanju z drugimi starši otrok s posebnimi potrebami
pripisujejo velik pomen. Matere se v teh odnosih lažje pogovarjajo o otrokovem stanju, imajo
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jih za vir primerjave, zavejo se, da imajo tudi druge družine težave, in od njih lahko pridobijo
najrazličnejše napotke in informacije o obstoječih vrstah pomoči in terapijah. Razvidno je, da
so matere otrok s posebnimi potrebami v sodelovanju z drugimi starši s podobno izkušnjo
doživljale pomembno podporo, v nekaterih primerih pa jim je pogovor tudi celoviteje
razjasnil situacijo glede otrokovega stanja. Drugi starši materam predstavljajo enega izmed
najboljših virov informacij, od katerega pridobijo preverjene in preizkušene podatke. Naše
ugotovitve potrjujejo tudi Hess, Molina in Kozleski (2006, 153), ki omenjajo predvsem
sodelovanje med starši glede izbire ustreznega izobraževalnega programa za otroka in
vzajemno svetovanje o različnih vrstah pomoči.
Zanimivo je, da so matere same prepoznale pomanjkanje pomoči na tem področju in se
pogovarjale z drugimi, kako bi si lahko med seboj bolje pomagale. Kot je razvidno iz izjav, se
je proces pomoči zaustavil zaradi nestrinjanja vodstva ali birokratskih ovir. Edina slaba
izkušnja, ki so jo navedle matere v zvezi s sodelovanjem s podobnimi starši, je zavist, ki so jo
občutile od drugih, saj nekateri starši niso zmožni sprejeti dejstva, da nekomu nekaj uspe ali
da se stanje drugega otroka lahko izboljšuje.

6.3 Skrb za otroka s posebnimi potrebami

Področje skrbi za otroka s posebnimi potrebami se je izkazalo za zelo široko in vsebinsko
raznoliko. Z analizo intervjujev smo ga razdelili na tri področja: faza seznanjanja z otrokovimi
težavami (ta se nanaša predvsem na dogajanje v porodnišnici, stanje pred porodom, soočanje s
prvimi znaki drugačnosti in sprejemanje diagnoze), institucionalna skrb za otroka, ki zajema
odločanje o pomoči otroku, terapevtsko delo z njim, naloge staršev v odnosu s terapevti in
slabe izkušnje z njimi, in izobraževanje otroka, ki vsebuje vključevanje otroka v redno in
posebno izobraževanje in odnos staršev z institucijo, v katero je otrok vključen.
FAZA SEZNANJANJA Z OTROKOVIMI TEŽAVAMI
Seznanjanje z otrokovimi težavami smo na podlagi pridobljenih odgovorov lahko razdelili na
štiri podkategorije: okoliščine pred porodom, dogajanje v porodnišnici po porodu, zaznavanje
otrokove drugačnosti in seznanitev z diagnozo. V nadaljevanju so s primeri ponazorjene
posamezne izjave, ki predstavljajo podkategorije.
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Okoliščine pred porodom


Rizična nosečnost (npr.: »… ker sm bla rizično noseča.«).



Nosečnost brez diagnostike (npr.: »Med nosečnostjo nisem delala nobene diagnostike.«).



Mama ni predvidevala, da bo z otrokom kaj narobe (npr.: »Nisem niti sumila, da bi bilo
lahko kaj narobe.«).



Odsotnost razmišljanja o možnosti rojstva otroka s PP (npr.: »Ko načrtuješ otroka, niti
pomisliš ne, da bi lahko imel posebne potrebe.«).



Ugotovitev določenih težav pred porodom (npr.: »Ugotovil smo že pred porodom, da je
zastoj rasti.«).



Negotovost o otrokovem stanju, ko se bo rodil (npr.: »Ma se ni vedlo, ki bo pokazalo.«).



Prenatalna diagnostika ni pokazala posebnosti (npr.: »Prenatalna diagnostika ni nč
pokazala.«).



Skupna odločitev partnerjev o nosečnosti brez diagnostike (npr.: »Namensko sva se z
možem odločila, da ne bova delala prenatalne diagnostike.«).

Izjave intervjuvanih mater kažejo, da so se nekateri pari odločili za prenatalno diagnostiko,
drugi pa tega niso želeli. Seligman in Darling (2007, 99) pišeta, da ima mnogo staršev pred
rojstvom svojega otroka le omejene izkušnje z osebami s posebnimi potrebami, vsi pa so
seznanjeni s stereotipi in stigmami o invalidnosti, ki prevladujejo v naši družbi, zato je med
nosečnostjo med starši prisoten strah, da bo z njihovim otrokom kaj narobe. Nasprotno pa v
naši raziskavi ugotavljamo, da matere niso razmišljale o možnih boleznih in niso pričakovale,
da bi bilo z njihovim otrokom lahko kaj narobe.
Ugotavljamo, da tudi, ko je prenatalna diagnostika pokazala nepravilnosti v otrokovem
razvoju, nihče ni vedel, kakšne bodo posledice, ko se bo otrok rodil. Enako ugotovitev
izpostavljata tudi Seligman in Darling (2007, 100–101), ko pišeta o negotovosti, ki preveva
starše po tem, ko so ugotovljene napake v otrokovem razvoju. Nekateri starši se na to novico
odzovejo z razmišljanjem, da se strokovnjaki morda motijo, spet drugi pa so ob prejemu
diagnoze olajšani, ker je bolezen milejše oblike, kot so prej napovedovali.
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Dogajanje v porodnišnici po porodu
Pisali smo že, da večina izmed mater, sodelujočih v naši raziskavi, ni vedela, da bo imel
njihov novorojeni otrok posebne potrebe. Matere so zato spregovorile tudi o spominih na
dogajanje po porodu, odzivih zdravstvenega osebja in prvem stiku z otrokom.


Začudenje nad vedenjem medicinskih sester (npr.: »In reče drugi sestri, da zakaj ga je
prnesla, sej ni še konc vizite in to mi je blo čudno.«).



Prvi stik z otrokom v porodnišnici zelo kratek (npr.: »Ena praktikantka mi prnese otroka,
kmal za tem pride starejša sestra in mi ga vzame.«).



Jutro po rojstvu starše seznanijo s težavami (npr.: »Ko sva midva zjutri pršla k njej v
porodnišnci, so nama povedal.«).



Seznanitev staršev z otrokovimi težavami (npr.: »Pač vse, da ne more požirat, da se ne
joka …«).



Premestitev v svojo sobo (npr.: »Takoj so mi dal svojo sobo in mož je dobil svojo postlo in
je bil lahko 24 ur ob meni, za vse ostale pa so veljale omejitve.«).



Otrokova bolezen ob rojstvu (npr.: »No ob rojstvu je mel hujš obliko zlatenice … lahko da
je zarad tega to.«).



Otrok pride prvič domov pol leta po rojstvu (npr.: »Pol leta je blo vse skup, predn smo jo
domov dobil.«).



Mami ponudijo predčasen odhod iz bolnišnice (npr.: »… potem so mi ponudil, da grem
lahko prej iz bolnice.«).



Otrok je bil ob rojstvu normalen (npr.: »Hčerka je rojena normalna.«).

Izjave kažejo, da so nekatere matere opazile drugačno in neobičajno vedenje zdravstvenega
osebja po porodu, kar ugotavljata tudi Seligman in Darling (2007, 102) in dodajata, da starši
postanejo sumničavi, ko opazijo zadrego strokovnjakov. Podobno ugotavljajo tudi Taanila,
Jarvelin in Kokkonen (1998, 506), da je način posredovanja informacije o otrokovih
nepravilnostih eden izmed ključnih dejavnikov, ki vpliva na nezadovoljstvo staršev.
Ugotavljamo tudi, da so nekatere matere želele odkriti izvor otrokovega stanja, kar je po
besedah avtorice Restoux (2010, 66) pogost pojav, ki lahko preraste v uničujoč občutek
krivde.
Matere so imele tudi nekaj pozitivnih izkušenj s porodnišnico. Tako so eni izmed mater v
porodnišnici omogočili svojo sobo, v kateri je lahko spal tudi njen partner.
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Dodamo lahko, da je zaznati mešane občutke mater otrok s posebnimi potrebami o dogajanju
v porodnišnici po porodu, zato menimo, da bi bilo smiselno razmišljati o dodatnih
usposabljanjih oseb, ki so prisotne ob in po porodu, ter na ta način zmanjšati stisko staršev, ki
se pojavi ob soočanju z drugačnim otrokom.
Zaznavanje otrokove drugačnosti
V naši raziskavi je sodelovalo nekaj mater, ki so bile z otrokovimi težavami seznanjene kmalu
po otrokovem rojstvu, nekaj pa je bilo takšnih, pri katerih so se otrokove težave pokazale šele
med razvojem. Spodaj so prikazane izjave, ki opisujejo materino zaznavanje otrokovih težav.


Opažanje, da z otrokom nekaj ni v redu (npr.: »…, ker se mi njene mišice še vedno niso
zdele v redu.«).



Materino zakasnelo dojetje otrokovih težav (npr.: »… da sm šele zdej dojela, da moj otrok
ne bo mogu brat.«).



Jutro po rojstvu pokaže prve težave otroka (npr.: »Rojena je zvečer, zjutri smo že vedl, da
je neki stvari narobe.«).



Otrokov razvoj stagnira (npr.: »Ampak je kr stalo na miru.«).



Otrok nima izrazitih znakov, da nekaj ni v redu (npr.: »Tud zato, ker otrok ma, te neke
zadeve k ste prebral, in to ni tko očitno k neki otroc k majo zlo hude in izrazite težave.«).



Prvi stik z otrokovimi podatki, preden je izvedela diagnozo (npr.: »Malo ga berem in mi
nekako ene besede niso ble znane, čeprav sm od te stroke.«).



Mami se zdi čudno, ker je opisan videz njenega otroka (npr.: »Razmišlala sm, da ponavad
novorojenčkov ne opisujejo po videzu, tam je pa pisalo, da ma otrok sedlast nos, šapaste
dlani ...«).



Kljub branju čudnih zapisov mama ni posumila, da je kaj narobe (npr.: »… ampak nism
posumla.«).



Opažanje nepravilnosti med razvojem (npr.: »Pr nas se je pokazalo v času razvoja.«).



Poskus stimulacije otroka (npr.: »Si mu dal igračo malo bl stran, jo sploh ni probu
dobit.«).



Soočenje pediatrinje z opažanji (npr.: »… in sm povedla pediatrinji.«).



Pediatrinja maminih opažanj ne jemlje resno (npr.: »Je rekla, da to lahko ni problem, ker
eni prej, eni kasnej.«).
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Poizvedovanje pri drugih mamah (npr.: »… pa sm govorila z drugimi mamami.«).



Materino nezavedanje, da ima otroka s PP (npr.: »Sej nism vedla, da mam otroka s
posebnimi potrebami.«).



Prepričanja o otroku pred postavitvijo diagnoze (npr.: »Prej smo pa samo pač mislili, da
je len, nemaren.«).

Matere, katerih otroci niso dobili diagnoze ob rojstvu, so bile z njo seznanjene šele med
otrokovim odraščanjem. Med intervjuvanimi materami je bila tudi mama, ki je kmalu po
rojstvu prebrala opis svojega otroka, ki se ji je sicer zdel nenavaden, vendar ni posumila, da je
z njim nekaj narobe.
Ugotavljamo, da so se v mnogih primerih v naši raziskavi otrokove težave pokazale šele z
njegovim odraščanjem. Težave v razvoju so matere odkrivale na različne načine, vendar so v
večini primerov vedele, da nekaj ni v redu, preden so dobile otrokovo diagnozo. Da se starši
zavedajo obstoja otrokovih težav že pred seznanitvijo z diagnozo, so ugotovili tudi Seligman
in Darling (2007, 107) in Pearson s sodelavci (1999, 6). Ob tem Swallow in Jacoby (2001,
762) dodajata, da sta pripravljenost prisluhniti materi in vzeti njena opažanja resno kvaliteti,
ki jih matere otrok s posebnimi potrebami zelo cenijo, da pa pogosto ostanejo neslišane, kar se
je pokazalo tudi v naši raziskavi.
Težave nekaterih otrok so zelo prikrite, zato so imeli starši težave pri njihovem odkrivanju,
otroka so po krivem obtoževali tudi, da je len. Enako ugotovitev navajajo Hess, Molina in
Kozleski (2006, 153), ki kot posledico napačne interpretacije otrokovih težav navajajo, da so
starši morali spremeniti svoja pričakovanja in držo do otroka. Razvidno je, da kljub
materinemu obisku pediatrinje in poročanju o težavah ta ni prepoznala nepravilnosti pri
otroku. Jones in Passey (2005, 41) v svoji raziskavi ugotavljata, da starši poročajo o
vztrajnosti kot strategiji, ki jo uporabi večina staršev pri sodelovanju z zdravniki in drugimi
strokovnjaki, da dosežejo svoj cilj, njima pa pritrjujeta Graungaard in Skov (2007, 304), ki
ugotavljata, da je proces pridobivanja diagnoze za starše predvsem boj za otroka, boj za čim
hitrejše opravljanje preiskav in boj za to, da bi otrok postal predmet zdravnikovega zanimanja.
Seznanitev z diagnozo
O doživljanju, povezanem s seznanitvijo z otrokovo diagnozo, smo prišli do zelo različnih
ugotovitev. Izjave kažejo, da večina mater ni bila pripravljena na materinstvo otroku s
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posebnimi potrebami, saj so v večini primerov otroku diagnozo določili kmalu po rojstvu ali
kasneje med otrokovim razvojem.


Šola seznani mamo z otrokovim stanjem (npr.: »… in men tud povedal končno …«).



Pozna določitev diagnoze (npr.: »Pa tok pozn so ga diagnosticiral.«).



Diagnoza po rojstvu otroka (npr.: »Izvedela sem po rojstvu.«).



Odlašanje bolnišničnega osebja s seznanitvijo mame z diagnozo (npr.: »Prvi dan mi niso
povedali.«).



Posredovanje diagnoze na neprimeren način (npr.: »Samo sporočanje diagnoze je bilo
slabo.«).



Zdravničine besede ob posredovanju diagnoze (npr.: »In reče: 'ja gospa, vaš otrok ma pa
Downow sindrom, a veste, kaj to pomeni?'«).



Zdravničino vzbujanje krivde pri mami (npr.: »Pol me je vprašala, zaki nism delala
diagnostike.«)



Mami nihče ne pove, kaj je narobe z otrokom (npr.: »Noben mi ni povedu, kaj je z
otrokom.«).



Mama se ne spomni okoliščin seznanitve z diagnozo (npr.: »Jst se sploh ne spomnm, kako
je blo, k so nam povedal.«).



Iskanje razloga, zakaj se ne spominja seznanitve z diagnozo (npr.: »Al pa sm bla čist tkole
pod hormoni od poroda.«).



Mami sprejemanje diagnoze ni bilo grozno (npr.: »Men ni blo neki full grozn to
dojemanje.«).



Otrok nima diagnoze (npr.: »Tud zdej še nima diagnoze.«).



Pomembna razlika, ali diagnozo izveš pred ali po rojstvu (npr.: »Najbrž je zlo razlika v
tem, a se otrok že rodi prizadet al to kasnej zveš.«).



Seznanjanje partnerja z diagnozo (npr.: »Moža sem uspela priklicat čez tri ure, ker je
prejšnji dan nekje pozabu telefon.«).



Zdravničina pojasnitev mami (npr.: »Ja bomo nardil še dodatne teste krvi, da to potrdimo,
ampak skor zagotovo je to to.«).



Način posredovanja diagnoze (npr.: »Tko povejo in grejo naprej.«).



Odziv zdravnice v RC na mamino vprašanje o otrokovi diagnozi (npr.: »Pa prav ona, da
ja, da ubistvu ma ene vrste.«).
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Zdravničina utemeljitev, zakaj ni posredovala diagnoze (npr.: »Ja, da oni kao pred drugim
letom te diagnoze ne dajejo.«).



Čas, ki ga je potrebovala mama, da se je sprijaznila s prvim šokom ob diagnozi (npr.: »Jst
sm takrat dva dni skp rabla da sm pršla h seb.«).



Mamino delovanje po sprijaznjenju z diagnozo (npr.: »Pol sm se pa nekak sestavla in si
mislna zdej je, kar je in sm začela takoj iskat.«).



Mamini občutki o načinu posredovanja diagnoze (npr.: »Malo glupo sm se počutila.«).



Mamino začudenje, da so ji diagnozo povedali v prisotnosti ostalih mamic (npr.: »In to v
sobi med osmimi!«).



Mami bi pomagalo to, da je nekdo od bližnjih z njo ob poslušanju diagnoze (npr.: »Želela
bi si, da je nekdo s tabo, da nisi sam.«).



Mama je ob seznanitvi z diagnozo povsem sama (npr.: »Ko so mi povedli, sem bla sama in
nobenga poznanga ni blo.«).



Mamin odziv ob odkritju otrokove diagnoze (npr.: »Ej men se je takrat tema nardila.«).

O seznanitvi z diagnozo smo pridobili veliko raznolikih izjav, kar potrjuje naša
predvidevanja, da je to obdobje za matere izjemnega pomena. Izjave mater kažejo, da je bila v
mnogih primerih diagnoza posredovana na neprimeren način. Ob tem omenjajo osamljenost
(o tem govori tudi Ivačič 2005, 54), nespominjanje seznanitve z diagnozo, neprimerne besede
zdravnikov (tudi Restoux 2010, 61 in Rotovnik 1999, 186), neprimeren način posredovanja
diagnoze v prisotnosti drugih mamic (tudi Pearson in dr. 1999, 7), obtoževanje zdravnikov in
zakasnelo obveščanje. Izkazalo se je, da so imele matere težave pri pridobivanju otrokove
diagnoze pri zdravnikih in da so pogrešale njihovo razlago, kar v svoji raziskavi ugotavljata
tudi Jones in Passey (2005, 42). Ugotavljamo, da so matere pogrešale prisotnost svojcev in
usposobljenega kadra ob prejemu otrokove diagnoze, o čemer pišeta Ivačič (2005, 54) in
Taanila (2002, 1289), ki poudarja pomembnost načina posredovanja informacije o diagnozi,
saj ta pomembno vpliva na soočanje staršev z boleznijo. Kot nadalje piše, bi bilo treba več
truda vložiti v izobraževanje strokovnjakov in izboljšati način njihove verbalne komunikacije.
Matere so se na novico o otrokovi diagnozi različno odzvale. Kot smo že pisali, se v večini
primerov najprej pojavi šok (Taanila 2002, 1289; Seligman in Darling 2007, 104), ki ga
spremljajo še druge negativne reakcije, kar ugotavljamo tudi v naši raziskavi. Matere so
omenjale, da se jim je ob novici naredila tema, da so potrebovala dva dni, da so dojele, kaj so
jim povedali, in da so se počutile »glupo«. Ena izmed mater je izpostavila tudi razmišljanje o
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tem, da so odzivi na diagnozo odvisni tudi od tega, kdaj starši prejmejo otrokovo diagnozo
(pred/takoj po rojstvu ali med otrokovim odraščanjem). Seligman in Darling (2007, 107)
ugotavljata, da se starši lažje prilagodijo, če jim je otrokova diagnoza znana že od začetka.
INSTITUCIONALNA SKRB ZA OTROKA
Z analizo pridobljenih odgovorov smo področje institucionalne skrbi za otroka lahko razdelili
na šest podkategorij: potreba po terapevtih, terapevtsko delo z otrokom, odločanje o pomoči
otroku, negativne izkušnje s terapevti, medikamentozno in operativno zdravljenje in naloge
staršev v odnosu z zdravniki/terapevti. V nadaljevanju podrobneje predstavljamo posamezne
podkategorije.
Potreba po terapevtih


Terapevti, ki ustrezajo otroku in družini (npr.: »… in si najdejo terapevte, ki jim najbolj
ustrezajo.«).



Iskanje pomoči za otroka s PP (npr.: »… ali pa poiskati nekoga,…«).



Želja imeti dobre terapevte za hčerko (npr.: »…, zato sem se zaradi tega zelo
obremenjevala.«).



Poglobljeno iskanje (npr.: »Da se ne zadovoljijo kar s prvim, ki jim je ponujen.«).



Osebje z ogromno izkušnjami (npr.: »… ker punce so z dolgo kilometrino …«).



Predlog za obliko pomoči otrokom s PP (npr.: »Vključte mi nekam otroka, pa da je nek
rezultat.«).



Otrok s PP potrebuje pomoč takoj (npr.: »Ma s takim otrokom nimaš cajta čakat.«).



Nujnost zgodnje obravnave otroka s PP (npr.: »To morš začet takoj z obravnavami.«).



Ni vsak primeren za delo z otroki (npr.: »Ne more vsak delat z otroki, morš bit res s srcem
zraven.«).

Izkazalo se je, da je materam zelo pomembno, kakšen je otrokov terapevt in kako dela z
otrokom, ter da si želijo, da otrok čim prej začne obravnave, o čemer pišeta tudi Seligman in
Darling (2007, 110–111). Starši namreč ob prejetju diagnoze občutijo olajšanje, ker vsaj vedo,
kaj je z otrokom narobe, lahko pa se počutijo nemočne, dokler otrok ne prične terapij. Avtorja
za iskanje najboljšega terapevta kot možen razlog navajata nerealna pričakovanja, da bi nekdo
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ozdravil njihovega otroka, čeprav večina staršev to zanika in ozdravljenja ne omenja kot svoj
cilj; starši trdijo, da si želijo biti le najboljši starši svojim otrokom in da zato naredijo karkoli,
da bi izboljšali kvaliteto njihovega življenja. Njuno razlago potrjujeta Graungaard in Skov
(2007, 301–302), ki ugotavljata, da je staršem zelo pomembno lastno zavedanje, da so naredili
vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi pomagali otroku. Da bi zadostili temu pogoju,
uporabljajo različne metode, od iskanja najboljšega zdravnika, iskanja drugega mnenja do
alternativne pomoči in pregledovanja obstoječe literature.
Terapevtsko delo z otrokom
Izkazalo se je, da je področje terapevtskega dela z otrokom za starše zelo pomembno, saj se
mnogi trudijo za svojega otroka poiskati take obravnave, za katere verjamejo, da so najboljše.
Spodaj prikazujemo izkušnje, ki jih matere doživljajo ob stiku s terapevti in iskanju ustreznih
obravnav.


Otrok s PP ima terapijo vsak dan (npr.: »…, da je hčerko treba prav vsak dan v tednu
peljati na terapijo.«).



Hčerkine vaje so pomembne (npr.: »..., da morava več časa nameniti vajam s hčerko.«).



Velik rezultat igralnih terapij (npr.: »Kr recimo pr igralnih terapijah je bil in to
ogromn.«).



Zgodnje obravnave otroka (npr.: »Zgodi sva začela hodit v razvojno ambulanto.«).



Napornost terapij, ker je otrok premajhen, da bi razumel, zakaj jih mora obiskovati (npr.:
»Zdej je še težko, ker otrok ne razume, da dela to zase.«).



Obravnave v vrtcu (npr. »… pol je mel še v vrtcu logopeda in specialnega pedagoga.«).



Terapevt otroka vrača v predhodno razvojno fazo (npr.: »Vrnit smo ga mogli na ležeč
položaj, čeprou je že sedu.«).



Otrok trpi na terapijah (npr.: »On je v teh terapijah kr trpel.«).



Mama mora gledati kako otrok trpi na terapijah (npr.: »…, ker sm mogla sama to
spremljat.«).



Individualna obravnava otroka na terapijah (npr.: »Na terapijah si bil individualno
obravnavan.«).



Družina je obiskala raznovrstne strokovnjake (npr.: »Ma sej ne vem h kermu strokovnjaku
nismo šli, men se zdi da smo vse obral.«).
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Na obravnavah mamo učijo vaje, ki naj jih dela z otrokom (npr.: »Men so na vseh
terapijah kazal kšne vaje, k sm jih pol mogla delat doma z njo.«).



Fizioterapevtka omeni operacijo, kasneje pa se prestraši (npr.: »Nm je fizioterapevtka
omenila o tej operaciji in pol predn smo šli, jo je ratal strah.«).



Drugi fizioterapevti so proti predlogu njihove fizioterapevtke (npr.: »Tud drugi
fizioterapevti so jo čist napadal.«).



Predvidevanje situacije ob otrokovem obiskovanju terapij le v RC (npr.: »Če bi ona ostala
tle, bi bla na vozičku.«).

Ugotavljamo, da imajo matere na sodelovanje s terapevti tako slabe kot tudi dobre spomine.
Kot eno izmed težkih izkušenj matere izpostavljajo otrokovo trpljenje na terapijah in njegovo
nerazumevanje obravnav zaradi prenizke kronološke starosti. Graungaard in Skov (2007, 302)
pišeta, da se po starševski sprijaznitvi z diagnozo in opustitvi upanja na ozdravljenje v
ospredje postavi razmišljanje, kako se še lahko pomaga otroku. Spodbujanje otroka in
izvajanje vaj z njim se pri starših pojavljata kot najboljši možnosti za pomoč. V njuni
raziskavi so starši dvomili v obravnave, ki so jih ponujale javne ustanove, in niso bili
prepričani, da je otrok deležen dovolj pomoči. Podobno ugotavljamo v naši raziskavi, ko so
matere izrazile dvom v nekatere obravnave in so obiskovale različne strokovnjake.
Odločanje o pomoči otroku
Izbor ustreznih oblik otrokove obravnave zahteva sodelovanje med staršema in tudi s
strokovnjaki. O izkušnjah glede sprejemanja odločitev o obravnavah so matere povedale
naslednje:


Razmišljanje o tem, kaj je za otroka najboljše (npr.: »… če mislijo, da za svojega otroka
lahko najdejo kaj boljšega.«).



Materino zavedanje, da otrok potrebuje drugačen pristop (npr.: »Zdej vem, da z njim je
treba res drugač delat.«).



Komunikacija med partnerjema glede terapij (npr.: »Glede obravnava sva se poskušala
vse zmenit.«).

61



Mama išče vedno nove informacije, partner pa meni, da to otroku ne pomaga (npr.: »Mene
full zanimajo različni pristopi pomoči, njemu se pa zdi brezveze, ker hči še ni na tem
nivoju.«).



Neujemanje glede uvajanja novih pristopov obravnave (npr.: »Glede tega se včasih ne
ujameva, ma drgač pa zlo sodelujeva.«).



Pomembno je prisluhniti samemu sebi (npr.: »… in naj poslušajo sebe, ker vejo, kaj je
dobro za otroka.«).



Starši naj ne poslušajo le zdravnikov (npr.: »Starši naj se ne prepustijo sam nakladanju
zdravnikov.«).

Analiza izjav kaže, da se partnerja v nekaterih primerih ne strinjata glede otrokovih obravnav,
v drugih pa poskušata sprejeti soglasno odločitev. Kar se je pri odločanju o pomoči otroku
izkazalo za pomembno, je tudi to, da matere ne zaupajo slepo zdravnikom in terapevtom,
ampak so sposobne o tem premisliti in sprejeti svojo odločitev, saj hkrati verjamejo, da same
vedo, kaj je za otroka najboljše. Podobno ugotavljata Jones in Passey (2005, 42), ki pravita,
da se starši zavedajo znanja in nujnosti pomoči strokovnjakov, da pa hkrati menijo, da so sami
tisti, ki najbolje poznajo otrokove potrebe. O tem Novljan (2004, 142) dodaja, da so za
odločitve o otrokovih obravnavah odgovorni starši in da se sami lahko odločajo, kako bodo
uporabili pridobljene nasvete.
Negativne izkušnje s terapevti


Dobri terapevti so redkost (npr.: »..., da je težko najti res dobre terapevte.«).



Nezadovoljstvo s ponujenimi terapevti (npr.: »…, ki pa se nam ni zdela v redu.«).



Spomin na slabe izkušnje s terapevti (npr.: »Imeli smo kar nekaj slabih izkušenj s
terapevti …«).



Terapevtovo mišljenje, da je z otrokom vse ok (npr.: »…, da z otrokom ni nič hudo
narobe …«).



Terapevt misli, da je mama preutrujena (npr.: »… in da je edini problem to, da bi jaz
morala počivati.«).



Nezadovoljstvo z nenehnim opozarjanjem na otrokov omejen napredek (npr.: »Sej jst vem
da nikol ne bo uredu, ampak a ona ve, kje je ta meja?«).
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Otrok je zelo napredoval, terapije v RC pa ostajajo iste (npr.: »V tem času se je pa
otrokovo stanje zbolšalo za 300 procentov.«).



Zasebni centri delajo bolje kot javni (npr.: »Če primerjaš zasebnika al pa te v RC je to k
dan pa noč.«).



Pozna ugotovitev napak pri razvoju otroka (npr.: »Pr nas so full pozno ugotovil, da neki ni
ok.«).



Predvidevanje, da strokovni delavci približno vedo, kako bo potekal otrokov razvoj (npr.:
»Strokovni delavci zihr z drugmi očmi to vidjo, sej majo več primerov, mal že vejo kam
pelje.«).



Malo logopedov obvlada komunikator (npr.: »Druga stvar je, da je zlo mal logopedov, k
to obvladajo.«).



Nezadovoljstvo z osebjem zavoda (npr.: »… ampak tm osebje je, kakršno pač je in delajo
tko kot pač delajo.«).



Mama s terapijami v zavodu ni zadovoljna, nekaterim pa se zdijo zelo v redu (npr.: »Men
je vse to full zanč, nekateri so pa full zadovolni s temi terapijami.«).



Negativno mnenje o uslužbencih, ki naj bi pomagali (npr.: »Vsak gleda nase, v večini so
tm zato, da dobijo plačo, oddelajo in te odslovijo.«).



Strokovnjaki ne znajo pomagati otroku (npr.: »Po enmu tednu k so dojel, da tud če je
sestradana, ne bo jedla, so svetoval naj nadaljujeva spalno hranjenje.«).

O nezadovoljstvu s strokovnjaki pišejo tudi drugi avtorji (Seligma in Darlin 2007, 317), v naši
raziskavi se to kaže predvsem v prepričanju staršev o nekompetentnosti terapevtov ali v
nestrinjanju z njihovim načinom dela. Novljan (2004, 100) piše o težavah, ki se pojavijo, ko
zdravniki ali terapevti starše obravnavajo kot »šolarje« ali »paciente«, saj menijo, da z
otrokom ne znajo ravnati. Starši ob tem doživljajo odklonilen odnos in začnejo dvomiti v
obravnavo. Podobno se je pokazalo tudi v naši raziskavi, ko so kot vzrok otrokovih težav
strokovnjaki omenjali mamino utrujenost in otrokove težave skušali označiti za minimalne.
Ugotavljamo, da matere niso vedno zadovoljne z obravnavami, ki jih je deležen njihov otrok,
zato iščejo ustreznejše terapije in zelo pogosto javne centre zamenjajo za zasebne, saj ti po
njihovem prepričanju opravljajo delo bolj kvalitetno. Da starši niso vedno zadovoljni s
strokovnimi službami, piše tudi Novljan (2004, 75), saj starši poročajo o pomanjkljivosti
ustreznih služb in odsotnosti pomoči, ki bi jo potrebovali. Matere so kot moteč dejavnik
izpostavile tudi nenehno opozarjanje strokovnih služb na otrokov omejeni napredek, kar
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ugotavljajo tudi drugi raziskovalci (Ivačič 2005, 51; Graungaard in Skov 2007, 302 ). Opazili
smo tudi, da matere želijo, da bi jim strokovnjaki napovedali, kako bo potekal otrokov razvoj,
in da izražajo nezadovoljstvo, ko teh informacij ne dobijo. O tej temi piše tudi Wharton s
sodelavci (1996, 685), ki pojasnjuje, da zdravniki in drugi strokovni delavci lahko razumejo
otrokovo trenutno stanje in njegove potrebe, težje pa določijo, kako se bo otrokov razvoj
nadaljeval v prihodnosti in kakšne razvojne mejnike bo otrok lahko dosegel. Naše ugotovitve
o starševskem iskanju primernega terapevta za otroka pa potrjujeta tudi Seligman in Darling
(2007, 124).
Medikamentozno in operativno zdravljenje
Intervjuvane matere so spregovorile tudi o različnih metodah zdravljenja, ki jih je zahtevalo
otrokovo stanje. Nekateri otroci s posebnimi potrebami so bili zaradi narave svoje bolezni
pogosteje hospitalizirani, drugi operirani, za nekatere pa se je kot oblika pomoči omenjala tudi
različna medikamentozna pomoč. Spodaj prikazujemo izjave mater, ki se nanašajo na
medikamentozno in operativno zdravljenje otroka.


Mama nasprotuje medikamentoznemu zdravljenju otroka (npr.: »… k ne bom pustila, res
ne.«).



Doživljanje strahu ob predvidevanju, da bo otrok dobil zdravila (npr.: »Full cvikam, da ga
dajo na tablete.«).



Strah pred medikamentoznim zdravljenjem otroka (npr.: »Da mi ga res naujo dal na kšna
zdravila.«).



Sprememba v slovenskem zdravstvu, ki jo je povzročil njihov odhod na operacijo (npr.:
»Ampak zdej jih že naše zdravstvo tja usmerja.«).



Pozitivne posledice odhoda na operacijo tudi za druge otroke (npr.: »… in s tem k smo mi
šli, smo drugim otrokom odprli pot.«).



Eden izmed razlogov za odobritev medijskega spremljanja poteka operacije (npr.: »Jst sm
hotla opozorit, kaj se drgje dela, naši se pa o tem nočjo niti pozanimat.«).



Zdravnik priporoča, da ostane v bolnišnici zaradi krvnih preiskav (npr.: »Ma so rekli, da
priporočajo da ostanem, zarad krvnih preiskav.«).



Možnost vstavitve sonde za hranjenje otroka s PP (npr.: »Je blo že na temu, da dobi sondo
za hranjenje.«).
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Izkazalo se je, da nekateri starši niso bili zadovoljni z zdravstveno obravnavo svojega otroka v
Sloveniji, zato so pomoč iskali tudi drugje. Naša ugotovitev se ujema z Juulovo (2010, 67), ki
piše o prednostih moderne dobe, v kateri živimo, in med njimi omenja možnost seznanjanja z
mednarodnimi raziskavami in drugačnimi oblikami zdravljenja, kot so na voljo doma. Ob tem
dodaja, da so take informacije za starše lahko zelo stresne, če domači zdravstveni delavci o
njih ničesar ne vedo ali nočejo izvedeti, kar je tudi naša naslednja ugotovitev. Ena izmed
mater je odobritev medijskega spremljanja operativnega zdravljenja svojega otroka v tujini
pojasnjevala tudi s tem, da je želela na ta način opozoriti na prednost tujine v primerjavi z
našim načinom zdravljenja. Podobno ugotavlja tudi Ivačič (2005, 51), da so nekatere matere
pri zdravstvenem osebju opazile, da premalo poznajo otrokovo stanje in možnosti, ki so na
voljo za njegovo zdravljenje.
Med izjavami izstopa strah, ki ga matere doživljajo ob misli na medikamentozno zdravljenje
otroka. Hansen in Hansen (2006, 1268–1281), ki sta sicer proučevali otroke z motnjo
pozornosti in hiperaktivnostjo, opozarjata, da so starši tisti, ki sprejmejo odločitev o
medikamentoznem zdravljenju otroka, in da so v raziskovalnem delu pogosto prezrte njihove
izkušnje, občutja in pričakovanja glede te teme. Ugotavljata, da so med starši prisotna mešana
občutja, ko se odločajo o medikamentoznem zdravljenju. Znajdejo se v dilemi, saj niso
prepričani, kakšni bodo dejanski učinki zdravila in kakšne stranske učinke bo to sočasno
imelo, zelo zaskrbljeni pa so tudi glede dolgoročnih posledic zdravila in možne zasvojenosti z
njim.
Naloge staršev v odnosu s terapevti/zdravniki
Iz svoje izkušnje materinstva otroku s posebnimi potrebami so se matere naučile, da v odnosu
s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z njihovim otrokom, ne smejo samo pasivno čakati, temveč se
morajo aktivno vključiti in s strokovnjaki sodelovati. Med nalogami, ki jih ima starš v odnosu
z otrokovimi zdravniki ali terapevti, so izpostavile naslednje:


Iskanje informacij v centrih, ki otroka obravnavajo (npr.: »Pa naj probajo dobit čimveč
informacij tam, kjer ma otrok obravnavo.«).



Pisanje seznama vprašanj za zdravnika (npr.: »Pa magar si napisat spisek vprašanj za
zdravnika.«).



Starši morajo spraševati zdravnike (npr.: »Naj vprašajo vse, kar jih zanima.«).
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Krivda staršev (npr.: »Mogoče so sami starši tisti, ki zavirajo stvari.«).



Pomembna lastna angažiranost (npr.: »Vse morš poiskat sam, če se zangažiraš.«).



Starši morajo biti aktivni pri iskanju pomoči (npr.: »… in jst vsem staršem svetujem, naj
ne sedijo doma in čakajo, ker nč ne bo pršlo samo od sebe.«).

Ugotavljamo, da so matere na podlagi lastnih izkušenj prepoznale pomen aktivnega
sodelovanja z otrokovimi zdravniki in terapevti. Izjave nazorno kažejo, da se zavedajo, da se
pomoč ne bo pojavila sama, in so zato same naredile korak proti strokovnjakom, ki se
ukvarjajo z njihovim otrokom. Naše ugotovitve se ujemajo s spoznanji, do katerih sta prišli
Swallow in Jacoby (2001, 760), ki omenjata aktivno vlogo mater pri sodelovanju s
strokovnjaki in njihov vzajemni odnos, hkrati pa ugotavljata, da je bilo nadaljnje sodelovanje
mater z zdravniki in medicinskimi sestrami odvisno tudi od tega, ali so bile zadovoljne z
načinom posredovanja otrokove diagnoze. Morgan (2006, 50) dodaja, da se morajo starši
naučiti vzpostaviti odnos tako z zdravnikom kot tudi s svojim otrokom in najti takšnega
zdravnika, ki mu zaupajo, hkrati pa se morajo prepričati, da tudi zdravnik razume njihovega
otroka.
IZOBRAŽEVANJE OTROKA
Področje otrokovega izobraževanja smo na podlagi pridobljenih odgovorov razdelili na tri
podkategorije: vključevanje otroka s posebnimi potrebami v redno izobraževanje,
vključevanje otroka v posebno izobraževanje in odnos s šolo/vrtcem. Kot smo pisali že v
uvodnem delu, vključevanje otroka v proces izobraževanja predstavlja staršem naslednje
stresno obdobje, saj morajo sprejeti pomembno odločitev. Med intervjuvanimi materami so
bile takšne, ki so otroka vključile v proces rednega izobraževanja, in take, katerih otroci se
izobražujejo v prilagojenih programih. V nadaljevanju bomo predstavili posamezne
podkategorije.
Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v redno izobraževanje


Pomisleki o dodatni pomoči v šoli (npr.: »Ma dodatna pomoč, ne vem, men se zdi da to ni
dost.«).
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Razlogi za pomisleke o dodatni pomoči v šoli (npr.: »Nekdo k ma konstantno probleme
mu tista ena ura vč nč ne pomaga.«).



Mnenje o združevanju vseh otrok v rednih šolah (npr.: »Men se zdi brezveze vse otroke
tiščat v redne šole.«).



Razlog, zakaj se ne strinja z vpisom vseh otrok v redno izobraževanje (npr.: »…, ker eni in
drugi otroc s tem zgubijo.«).



Skoraj vsak otrok v redni šoli že ima odločbo (npr.: »Sej zdej tud v redni šoli noben otrok
ni vč brez odločbe.«).



Pomanjkanje osebja v vrtcu (npr.: »Ma sta dve vzgojitlce na 20 otrok, ne morš met ene
take zravn.«).



Otrok s PP potrebuje sam enega spremljevalca (npr.: »Ona sama rab enga človeka
zase.«).



Učiteljica meni, da otrok moti pouk (npr.: »… k ga je učitlca pošiljala vn z razreda.«).

Matere so večinoma spregovorile o slabih izkušnjah, ki so jih doživljale ob otrokovem
šolanju. Tako so navajale izključevanje otroka iz razreda, ki je bila posledica učiteljevega
neprepoznavanja otrokovih posebnih potreb. Hess, Molina in Kozleski (2006, 155) v svoji
raziskavi prihajajo do podobnih ugotovitev, da imajo nekateri učitelji premalo izkušenj in niso
dovolj dobro pripravljeni za delo z otroki s posebnimi potrebami, kar se kaže kot sistematičen
problem. Nasprotno z njihovo ugotovitvijo, da so starši naklonjeni dodatni učni pomoči, ki jo
otrok lahko dobi v razredu (prav tam), pa v naši raziskavi ugotavljamo pomisleke staršev o
dodatni strokovni pomoči, saj menijo, da ta ni dovolj. Mikuš Kos (1999, 156) piše o pomenu,
ki ga ima šolsko okolje za otroka s posebnimi potrebami. Zanj so neuspešnost v šoli, občutek
izključenosti in mnogi zaostanki lahko vir dodatnih stresnih izkušenj, zato je zelo pomembno,
da starši vključevanju otroka v sistem izobraževanja namenijo dovolj časa za razmislek in se
trudijo s šolskimi delavci sodelovati ter tako pripomorejo k njegovi boljši integraciji.
Vključevanje otroka v posebno izobraževanje


Pomanjkanje osebja v zavodu (npr.: »… in pol majo za celo to področje eno medicinsko
sestro, ki krož, pa ene dve varuške, k isto krožta, pol majo fizioterapevtko, logopedinjo,
ampak noben ni skoz tm.«).
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Otrok s PP nima spremljevalca v zavodu (npr.: »Ni tko, da bi mela naša enga svojga
spremljevalca.«).



Opis stanja v razredu v zavodu (npr.: »U razredu je 6 punčk, k nobena ni samostojna, se
prav more učitlca z vsako od njih vsako stvar posebi nardit.«).



Otrok noče v šolo (npr.: »Zarad tega naš otrok noče v šolo in je doma že skor pol leta.«).



Otrok je vključen v posebno šolo (npr.: »Zdej je sicer vključena v šolo, k more bit k je tok
stara.«).



Otrok obiskuje dnevni center (npr.: »Ona je v dnevnem centru zavoda.«).



Prenehanje izvajanja vaj z otrokovim odhodom v šolo (npr.: »… in k je hči šla v šolo
(poseben program vzgoje in izobraževanja), so vse te vaje odpadle, ker tle tega nimajo.«).



Razlog, zakaj z otrokom v šoli ne delajo vaj (npr.: »…, ker ne morjo, ker je preveč otrok
in premal osebja.«).



Prepričevanje, naj otroka vpiše v razvojni vrtec zaradi terapij (npr.: »So mi jo hotli dat v
razvojni vrtec, da bo tm kao mela vse terapije.«).



Nezmožnost razlage vodstva, kakšne terapije bi otrok imel v vrtcu (npr.: »Ko sm prašala
kšne, mi pa niso znal odgovorit, ma prepričval pa full.«).



Mama otroka ni želela vpisati v redno OŠ (npr.: »…, ampak ga nism želela dat, ker ne bi
tko napredoval.«).



Osebje v posebni šoli (npr.: »V posebni šoli je drgač, je 6 otrok, ma majo učitlco,
pomočnico, varuhinjo …«).

Ugotavljamo, da so nekatere matere izrazile nezadovoljstvo z obravnavami, ki jih je otrok
deležen v šoli. Podobno ugotavljata tudi Seligman in Darling (2007, 128), da pogosto prihaja
do nestrinjanja med starši in šolo glede oblik obravnav, ki naj jih bo otrok deležen. Starši tako
verjamejo v nujnost nekaterih obravnav za njihovega otroka, šolsko osebje pa se s tem ne
strinja. Nadalje ugotavljamo tudi, da matere izražajo pomisleke nad učnim procesom v
razredu in dvomijo, da je dovolj poskrbljeno za otrokov napredek. O tem pišejo tudi Hess,
Molina in Kozleski (2006, 154), ki ugotavljajo, da so starši zaskrbljeni nad tem, ali je raven
otrokovega izobraževanja dovolj zahtevna in ali mu sploh predstavlja izziv.
Omeniti velja, da smo v raziskovanju odkrili tudi take matere, ki se zavedajo, da bi njihov
otrok lahko obiskoval običajni šolski program, vendar so prepoznale prednosti, ki jih otroku
nudi vključitev v prilagojen sistem izobraževanja. Njihovo odločitev podpira tudi Mikuš Kos
(1999, 156), ki piše, da otroku lahko šolsko okolje prinese veliko pozitivnih izkušenj, če to
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deluje varovalno. V takih okoljih, kjer otrok splete dobre odnose s sošolci in šolskimi delavci,
pridobi zaupanje vase, njegova samopodoba zraste in otrokove življenje dobi večji smisel.
Odnos s šolo/vrtcem
Analiza izjav je pokazala, da so matere s šolskimi delavci uspele oblikovati zelo pozitivne in
tudi negativne odnose. Izkazalo se je, da so bili pozitivni odnosi posledica obojestranskega
truda in so bili prisotni takrat, ko so matere dobile občutek, da je za otroka in njegov razvoj
dobro poskrbljeno. Do negativnih odnosov je prišlo, ko matere niso bile zadovoljne z
odnosom šolskih delavcev do otroka in ko so dobile občutek, da za otrokov napredek ni
dovolj dobro poskrbljeno. V nadaljevanju prikazujemo različne izjave o odnosu z otrokovo
šolo ali vrtcem.


Dobro sodelovanje z novo šolo (npr.: »… in zlo dobr sodelujemo.«).



Mama je bila v hudem sporu s šolo (npr.: »In takrat smo bli že v hudem fajtu s šolo.«).



V šoli so uporabljali različne pristope za delo z otrokom (npr.: »Ej k zdej slišm od vseh teh
poskusov k so jih delal z njim …«).



Šolska razlaga otrokovega stanja (npr.: »Razn da je grozn, da oni vse nardijo, da si nč ne
zapomni, da full grdo piše.«).



Šola je mami kazala zvezke drugih otrok (npr.: »Pa zvezke od drugih učencev so mi
kazal.«).



Razredničarka je iskrena z otrokom s PP (npr.: »… bla je zlo iskrena z njim in je stala za
njim, stala za njega.«).



Sodelovanje med mamo in razredničarko (npr.: »…, sva se slišale, sva se dogovarjale.«).



Dober odnos med šolsko psihologinjo in otrokom s PP (npr.: »Tud s psihologinjo se je full
dobr zašteku …«).



Nova šola testira otroka, da bi ugotovili, kaj je narobe (npr.: »Na tej šoli zdej pa so dal
otroka stestirat.«).



Besede, ki jih je mama želela slišati od šole o otrokovem stanju (npr.: »da bi kdo reku,
lejte, gospa, to je pa tko pa tko. In takih otrok je tok pa tok. Lejte sej ni sam vaš, jih je še
tlele 9 al pa 23.«).



Otrok s PP ima slabo izkušnjo z učiteljico (npr.: »On ma pomoje tud to slabo izkušnjo od
une prve učitlce.«).
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Prijaznost osebja v vrtcu (npr.: »…, ker so mi šli tok na roko.«).



Zavedanje, da je v šoli za otroka dobro poskrbljeno (npr.: »…, da sm vedla da je v eni
ustanovi, kjer mu je nudena vsa pomoč.«).



Pohvale šolskemu kolektivu (npr.: »Vs šolski kolektiv je top, kr srce mi zaigra.«).



Opora v šoli (npr.: »V šoli dobim oporo.«).



Šola staršem svetuje vpis otroka v posebni program (npr.: »K so nam v šoli svetoval, naj
gre otrok v posebni program, so nam tud razložil, zaki tko mislejo.«).



Prilagodljivost in pomoč šole (npr.: »Na šoli so mi odobril, da je šla eno leto prej v šolo s
posebnim programom, ker v vrtcu ni mela spremljevalca.«).



Trud vzgojiteljic v vrtcu (npr.: »Tud v vrtcu so se full trudil z njo.«).



Prepis otroka na drugo šolo (npr.: »… in dokler mi niso v tej drugi šoli, kamor sem otroka
prepisala …«).



Zelo slabo mnenje o prejšnji šoli (npr.: »O bivši šoli sploh ne želim komentirat no.«).



Prijava otrokove šole inšpekciji (npr.: »Ker sm jih prjavla na inšpekcijo na konc.«).



Reakcija inšpektorja ob prijavi šole (npr.: »K sm pršla tja in je inšpektor reku: Aja, spet ta
šola. Ampak gospa veste, tole ne gre čez, ker se noben noče izpostavt«.).

Med pozitivnimi izkušnjami so matere navajale, da v šoli najdejo oporo, da so z otrokovim
šolskim kolektivom zadovoljne in da vedo, da je v šoli za otroka dobro poskrbljeno. Naše
ugotovitve se ujemajo z raziskavo avtoric Hess, Molina in Kozleski (2006, 153), saj starši kot
lastnosti učiteljev, ki so jim najpomembnejše, izpostavljajo skrbnost in pripravljenost za
pogovor, hkrati pa potrjujejo našo ugotovitev o pozitivnem odnosu med otrokom in učiteljem,
ko učitelj naslovi tudi čustvene potrebe otroka (prav tam).
O negativnih izkušnjah staršev z otrokovo šolo, ki jih opažamo v opravljenih intervjujih,
poročajo tudi Hess, Molina in Kozleski (2006, 152), ki ugotavljajo, da starši navajajo
pomanjkanje komunikacije, odsotnost občutka vzajemnega partnerstva in da ne verjamejo, da
imajo besedo pri odločanju o celotnem procesu.
Eden izmed otrok je diagnozo dobil šele med šolanjem. Kot problematično se v tem primeru
izpostavlja dejstvo, da je otrokove težave opazilo šele osebje na novi šoli, kamor so otroka
starši prepisali zaradi nenehnih težav in sporov. Na pomembnost poimenovanja in
diagnosticiranja otrokovih težav opozarja tudi Broomhead (2013, 18), ki pravi, da morajo
učitelji vedeti, za katero vrsto motnje pri otroku gre, da mu lahko omogočijo ustrezno pomoč
in prilagoditve. Različni viri pišejo, da starši v odnosu do šole pogosto prevzamejo vlogo
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nekakšnega otrokovega odvetnika (Seligman in Darling 2007, 28; Hess, Molina in Kozleski
2006, 153) in se na ta način borijo za njegove pravice in skušajo preprečiti krivice. Podobno
ugotavljamo tudi mi, saj so matere poročale o sporih s šolo, o prijavi šole inšpekciji, prepisu
na drugo šolo in slabih odnosih z otrokovo šolo, kar je bila posledica materinega nestrinjanja
z delovanjem šole.

6.4 Institucionalna podpora
Institucionalna podpora je naslednje področje, o katerem smo govorili z intervjuvanimi
materami. Področje smo razdelili na dve podkategoriji: institucije kot vir podpore in
pomanjkljivosti institucionalne podpore. Že iz poimenovanja kategorij je razvidno, da smo
pridobili različne odgovore o institucionalni podpori; na eni strani so matere v njih našle
pomoč in podporo, na drugi strani pa so v odnosu do institucij izražale precejšnje
nezadovoljstvo

in

kritike.

V

nadaljevanju

podrobneje

predstavljamo

posamezne

podkategorije.
INSTITUCIJE KOT VIR PODPORE
Da so institucije lahko staršem otrok s posebnimi potrebami v pomoč, bomo spoznavali v
naslednjih treh podkategorijah: pridobivanje rezultatov in obveščanje, strokovna podpora,
zanimanje in pomoč ter razpoložljivost strokovne podpore.
Pridobivanje rezultatov in obveščanje
Matere so spregovorile o pomoči, ki so jo dobile od pediatrov in drugih otrokovih strokovnih
delavcev pri pridobivanju rezultatov o otrokovi bolezni, in o tem, kako so jih ti o tem
obveščali. Spodaj prikazujemo izjave mater, ki se nanašajo na pridobivanje rezultatov in
obveščanje.


Pomoč pediatrinje pri pridobivanju zdravniških informacij (npr.: »Pomagala je tudi pri
pridobivanju rezultatov …«).



Telefonsko obveščanje zdravnikov (npr.: »…, ki jih zdravniki ne želijo dati kar po
telefonu.«).
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Pridobivanje rezultatov od pediatrinje (npr.: »Takoj ko je pridobila kakšne rezultate …«),



Obveščanje o rezultatih zdr. pregleda od pediatrinje (npr.: »… in o njih obvestila …«).



Veliko preiskav (npr.: »Mela je pa ogromno preiskav.«).



Pediatrinja se zave, da se otrok ne razvija pravilno (npr.: »Pol je pa končno vidla, da neki
ni prou.«).



Hospitalizacija mame in otroka, da bi ugotovili diagnozo (npr.: »Pr petih letih sva bla
hospitalizirana, da bi ugotovil kaj mu je.«).



Začetek preiskav (npr.: »Po so se pa začele preiskave, kaj bi blo.«).



Zdravniki sprva mislijo, da je otrokovo stanje ozdravljivo (npr.: »Najprej so še mislni da
ma kej, kar se da pač pozdravt.«).

Iz izjav je razvidno, da pri nekaterih otrocih diagnoza ni bila ugotovljena takoj, ampak je šlo
za proces njenega pridobivanja. V takšnih primerih so morali z otrokom opraviti veliko
preiskav ali jih hospitalizirati, kar ugotavljata tudi Graungaard in Skov (2007, 303–304).
Avtorja nadalje pišeta, da so starši v njuni raziskavi po odkritju simptomov od zdravnikov
pričakovali, da bodo te diagnosticirali in našli rešitev zanje. Ugotavljamo tudi, da so nekatere
matere naletele na strokovnjake, ki so se pri pridobivanju informacij zelo potrudili in jih o tem
tudi telefonsko obveščali.
Strokovna podpora, zanimanje in pomoč
Glede strokovne podpore, zanimanja in pomoči smo pridobili zelo različne odgovore, ki v
nekaterih primerih kažejo na občutje zadostnosti pomoči in na drugi strani na njeno
pomanjkanje. Izjave mater so prikazane v nadaljevanju.


Pomoč pediatrinje (npr.: »Jaz imam veliko podpore s strani pediatrinje …«).



Zavedanje pomoči pediatrinje (npr.: »Šele zdaj se zavedam, kako zelo nam je pomagala
hčerina pediatrinja.«).



Zanimanje pediatrinje tudi za mamo (npr.: »Edina, ki se je zavzela tudi zame in ne le za
otroka, je bila pediatrinja.«).



Brezplačne terapije v materinskem domu (npr.: »… in sm jih mela eno leto k sm bla tm,
zastonj.«).
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Celostna obravnava družine (npr.: »Kaj vem, mogoče materinc da je celo familijo
obravnavu.«).



Občutje podpore pri osebju v materinskem domu (npr.: »Mogoče oni, tm so kr
podporni.«).



Pogovor v mladinskem centru (npr.: »… in zdej se bom probala mal v mladinskem centru
pogovarjat z enmi puncami, k so se voljne.«).



Sprememba odnosa na bolje z otrokovo zdravnico po težavah (npr.: »Z njegovo zdravnico
na primer, takrat ko je tri mesce kakal, sva nekak spremenile odnos v plus.«).



Socialna služba mamo seznani z mladinskim centrom (npr.: »Sam jst nikol neb zvedla za
njih, če me s socialne neb tja poslal.«).



Edina pomoč, ki jo mama dobi od porodnišnice (npr.: »Prinesli so mi knjižico o
Downovem sindromu.«).



Prijaznost med. sester (npr.: »… sestre so ble pa prijazne.«).



Povabilo v ambulanto za genetiko (npr.: »En mesc po rojstvu sva bla povablena v
ambulanto za genetiko.«).



Analiza družinskega drevesa v ambulanti za genetiko (npr.: »…, da so nardil drevo, da so
ugotovil, če je kaj dedno.«).



Odsotnost obiska pri psihologinji (npr.: »Mi sploh nismo bli pr psihologinji.«).



Psihologinja ponudi pomoč za pare (npr.: »… in k sm bla na teh pregledih vedno sama s
hčerko, mi je ponudla, da če bomo kdaj kej rabl, naj povemo.«).



Pravi strokovnjaki znajo dobro svetovati o vzgoji otrok (npr.: »Pr tem te znajo
strokovnjaki full dobr usmert ... sam če maš srečo, da prideš do tapravga.«).



Pogovori pri psihologinji (npr.: »Sej smo mel pogovore pr psihologinji, ampak nč
posebnga.«).



Pomoč v razvojni ambulanti (npr.: »Zdej pa vem, da v razvojni ambulanti vsem staršem
ponudjo pomoč.«).



Izboljšave na področju pomoči in podpore (npr.: »Sej gre naprej zdej, tud z razvojem
medijev se je izbolšalo.«).



Nasveti strokovnjakinje v ambulanti za avtizem (npr.: »V ambulanti za avtizem je bla ena
strokovnjakinja, ki nam je svetovala pri določenih vedenjskih težavah.«).



Za dodatne informacije so jima bili na voljo sorodniki, ki delajo v zdravstvu (npr.: »Ma
midva sva mela full srečo, ker če kej nisva razumela, sva prašala to njegovo družino.«).
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Ugotavljamo, da nekatere matere niso bile zadovoljne s pomočjo, ki so jo prejele po otrokovi
diagnozi, in tudi ne s poznejšo pomočjo psihologov. Podobno ugotavljajo Taanila, Jarvelin in
Kokkonen (1998, 506), da je treba več pozornosti in naporov vložiti v to, da bi razvili
primerne strategije za zdravnike in medicinske sestre, da bi ti lahko staršem nudili ustrezno
podporo. Tudi Yildirim, Asilarin in Karakurt (2013, 258) prepoznavajo pomen zdravstvenih
delavcev, ki ga imajo z uspešnimi intervencijami. Ti lahko pomagajo pri zmanjšanju občutja
bremena in depresivnih občutjih pri materah otrok s posebnimi potrebami. Iz odgovorov
prepoznavamo tudi pomen odnosa, ki ga matere uspejo razviti z otrokovimi strokovnimi
delavci, saj iz tega nadalje izhaja njihovo doživljanje podpore. O pomenu odnosa med
otrokovim pediatrom, njegovim strokovnim timom in otrokovim staršem pišejo tudi Wood in
sodelavci (2009, 14), ki opozarjajo da je za razvoj zaupanja med omenjenimi akterji
pomembna predvsem komunikacija.
Naše ugotovitve o tem, da se stanje na področju podpore in pomoči z razvojem tehnologije
izboljšuje, se skladajo z raziskavo avtoric Taanila, Jarvelin in Kokkonen (1998, 510).
Ugotavljajo, da je v obdobju desetih let pri zdravnikih, medicinskih sestrah in drugih
strokovnih delavcih prišlo do napredka pri posredovanju prvih informacij o diagnozi in
svetovanju staršem.
Razpoložljivost strokovne podpore
V nadaljevanju prikazujemo izjave intervjuvanih mater, ki ponazarjajo njihovo doživljanje
razpoložljivosti strokovne podpore, ki je namenjena njim in ne njihovim otrokom.


Razmišljanje o pomoči države (npr.: »Trudijo se narediti le najpomembnejše …«).



Možnost pomoči psihologa v bolnišnici (npr.: »Mislim, da ti bolnišnica ponudi pomoč
psihologa …«).



Pomoč terapevtke (npr.: »V zadnjem času pa dobivam podporo tudi od terapevtke …«).



Obisk zdravnika kot možna pomoč, ki jo starš lahko poišče (npr.: »Lahko sicer greš k
zdravniku …«).



Zdravnikova napotitev k psihologu (npr.: »… in te bo najbrž poslal k psihologu.«).



Dobrodošlo bi bilo, da nekdo omogoči prostor staršem otrok s težavami (npr.: »Lej super
bi blo, da jim nekdo omogoč prostor.«).



Mladinski center je dobra oblika pomoči (npr.: »Pa mladinci so tud super.«).
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Podpora zaradi sorodnikov v zdravstvu (npr.: »…, zato smo mel s tega stališča full
podpore.«).



Za starše je zakonsko dobro poskrbljeno (npr.: »Zakonsko se mi zdi, da so stvari uredu
poštimane za starše.«).



Pomoči za starše nihče ne predstavi (npr.: »…, ker ti jih nihče ne predstavi.«).

Ugotavljamo, da nekatere matere poročajo o podpori otrokovih terapevtov in drugih ustanov,
ki jih obiskuje otrok. O pomembni podpori, ki jo strokovne službe lahko nudijo staršem, piše
tudi Trtnik (2007, 500–501), ki poudarja predvsem njihovo vlogo pri informiranju staršev o
obremenitvah, ki jih lahko pričakujejo zaradi skrbi za drugačnega otroka, in o stiskah, ki jih
takšno starševstvo prinaša s seboj. Vloga strokovnih služb je tudi ta, da nudijo emocionalno
pomoč in staršem vlivajo moč in pogum. Da pomoč za starše ni ustrezno predstavljena in
ponujena staršem, ugotavljajo tudi Wood in sodelavci (2009, 14), ko pišejo o nezadovoljstvu
staršev s pomočjo, ki so jim jo nudili pediatri pri povezovanju z zunanjimi institucijami, ki bi
jim lahko bile v pomoč. Yildirim, Asilarin in Karakurt (2013, 259) v svoji študiji
prepoznavajo pomanjkanje pomoči, ki bi bila namenja staršem, in zato s svojimi ugotovitvami
želijo spodbuditi zavedanje med strokovnjaki, da je staršem otrok s posebnimi potrebami in
njihovim družinam nujno zagotoviti ustrezno, celostno in na družino usmerjeno pomoč, da bi
jim tako olajšali njihovo soočanje s celotnim procesom.
POMANJKLJIVOSTI INSTITUCIONALNE PODPORE
Matere so v intervjujih z nami spregovorile tudi o pomanjkljivostih, ki so jih doživljale od
institucionalne podpore. Pomanjkljivosti smo razdelili na dve podkategoriji, in sicer
nezadovoljstvo z institucijami in kritika institucionalne podpore. V nadaljevanju s primeri
podrobneje ponazarjamo posamezni podkategoriji.
Nezadovoljstvo z institucijami
Skrb za otroka s posebnimi potrebami od mater zahteva pogost stik z različnimi institucijami,
ki naj bi bile v pomoč tako otroku kot tudi materi. Intervjuvanke so ob sodelovanju z
institucijami izpostavile naslednje težave:
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Čakanje v institucijah (npr.: »… in tam čakam.«).



Gneča v zdravstvenih domovih (npr.: »velik nas je, dejmo že …«).



Dvom v strokovnjake (npr.: »Tko da ne vem, kako je s strokovnjaki!«).



Zdravniško osebje bi moralo ostati ob mami in ji nuditi odgovore in podporo (npr.: »… in
da ko ti povejo diagnozo, da so tam, če jih hočeš kaj vprašat.«).



Zdravnikovo prepričevanje mame o otrokovem stanju (npr.: »Najprej so me še mal
prepričval, da je gluh.«).



Neoseben odnos zdravnikov (npr.: »… pa mal bl osebn pristop.«).



Zdravniki ti ne dajo občutka pomembnosti (npr.: »Ne pa, da se počutš ku ena
številka …«).



Institucije ne razložijo strokovnih izrazov (npr.: »… pa neke strokovne diagnoze napišejo,
k jih itak ne zastopš.«).



Razočaranje nad zdravstvom (npr.: »Ampak to je spet sistem, k ti ga oteži naše zdravstvo
al karkol.«).



Kljub nedonošenosti otrok ni bil napoten v razvojno ambulanto (npr.: »Vsi nedonošenčki
so avtomatsko poslani v razvojno, mi pa nismo bli.«).



Negativen odziv slovenskega zdravstva na mamin predlog operacije v ZDA (npr.: »… in
so me čist zatrl, da ne, da to ni primern za mojga otroka.«).



Odziv zdravnice v RC na odločitev za operacijo v tujini (npr.: »Zdravnica je ratala kr
rdeča in rekla, da bomo mogl to na svoje stroške.«).



Slabo mnenje o zdravstvu (npr.: »Jst nimam o našem zdravstvu ene dobre besede.«).



Ogorčenost nad nerazgledanostjo naših strokovnjakov (npr.: »Kako ti kot nek strokovnjak,
ne veš, da majo nekje 100 % uspešnost pr tej težavi??«).



Brez posluha od zdravstva (npr.: »Nobenga posluha ni s strani našga zdravstva.«).



Zdravstvo ne sledi novostim (npr.: »… pa niso na tekočem z novostmi.«).



Razlika med Slovenijo in tujino glede zdravniške oskrbe (npr.: »V tujini je full drgač,
ljudje so skoz okol tebe in ti hočjo kr najbl pomagat.«).

Ugotavljamo, da so matere izrazile nezadovoljstvo nad odnosom zdravstvenih delavcev.
Podobno ugotavljajo tudi drugi raziskovalci, tako o neosebnem odnosu zdravnikov piše tudi
Ivačič (2005, 54), Joness in Passey (2005, 42) ugotavljata težave pri razumevanju in
pridobivanju dodatnih informacij o otrokovem stanju, Wood in sodelavci (2009, 12) pa pišejo
o pomanjkanju odprte komunikacije zdravstvenega osebja s starši in njihovega razumevanja
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težav, ki se pojavljajo pri skrbi za otroka s posebnimi potrebami. Naše ugotovitve o tem, da
zdravstveno osebje uporablja strokovne izraze, ki so staršem večinoma neznani in jih pogosto
ne obrazloži, se ujemajo z ugotovitvami avtorjev Seligman in Darling (2007, 319), ki
opozarjata na uporabo zdravniškega žargona, ki povečuje komunikacijske težave med starši in
zdravniki. Pišeta, da morajo biti zdravniki stvarni pri podajanju razlag in hkrati pozorni na
neverbalno izražanje staršev, saj jim to pove, ali so jih razumeli ali ne. Ob tem dodajata, da
uporaba žargona povzroči občutek oddaljenosti, neosebnosti in vzvišenosti, kar ugotavljamo
tudi v naši raziskavi. Da zdravstveno osebje otroka obravnava neosebno, ugotavljata tudi
Graungaard in Skov (2007, 302), ki poročata o obravnavanju otroka kot primera in ne kot
individualnega posameznika, kot bi si to želeli otrokovi starši.
Matere poročajo tudi o tem, da v zdravstvu niso dobile posluha in da nekateri strokovnjaki ne
sledijo novostim, ki bi lahko pomagale njihovemu otroku. Tudi Graungaard in Skov (2007,
302) omenjata pomanjkanje podpore strokovnih delavcev, ko starši želijo pomagati svojemu
otroku.
Ugotavljamo tudi, da so matere nezadovoljne z gnečami v ustanovah, ki jih obiskujejo z
otrokom, in da v institucijah pogosto čakajo na obravnave. Te ugotovitve so skladne s
spoznanji v raziskavi, ki so jo izvedli Čagran, Schmidt in Brown (2011, 1170).
Kritika institucionalne podpore


Odsotnost institucionalne podpore (npr.: »Nihče od institucije nas ni podprl.«).



Starši bi morali imeti boljšo pomoč (npr.: »…, da bi lahko izboljšali pomoč, ki bi jo nudili
staršem.«).



Odsotnost ponudbe pomoči za pare (npr.: »Nihče nam ni tega ponudil.«).



Odsotnost pomoči za starše pri otroku s PP (npr.: »Vendar pri otroku s posebnimi
potrebami tega ne poznam.«).



Odsotnost institucionalne skrbi za starše otrok s PP (npr.: »Nič ni poskrbljeno.«).



Odsotnost celostnega pristopa (npr.: »Nihče ni obravnaval celotne družine.«).



Pomanjkanje podpore (npr.: »… pa premal suporta.«).



Pomanjkanje čustvene in intelektualne podpore od šole in ostalih ustanov (npr.: »… in
intelektualne in čustvene, s strani šole in ostalih ustanov.«).



Odsotnost pomoči za mamo in otroka (npr.: »Sam ni blo videt da bi mel otrok al pa jst od
bilokoga kaj.«).
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Če želiš pomoč, je potrebna lastna iniciativa (npr.: »Če se sam ne angažiraš, pr nas ni nč
poskrbljeno za starše.«).



Ni pomoči (npr.: »Drgač pa ni, preprosto ni.«).



Delovanje strokovnjakov je odvisno od njihovega počutja (npr.: »Odvisn na kero nogo so
ustal.«).



Strokovnjaki bi potrebovali podporo (npr.: »Tud oni bi vsi rabl kšn suport.«).



Če strokovnjake plačaš, dobro delajo (npr.: »Če jih plačaš, so strokovnjaki. P****, to ni
razočaranje, to je realnost!«).



Brez ideje, kje naj starši iščejo pomoč (npr.: »Ne vem, kam naj grejo starši takih otrok.«).



Tudi mlajši ljudje nimajo možnosti izboljšave na področju pomoči (npr.: »Očitno tud
ljudje k ste mal mlajši niti nimate možnosti kej spremenit.«).



Mami ne ponudijo pomoči (npr.: »…, druzga pa nč, nobene pomoči niso ponudil.«).



Zavedanje, kaj bi ji pripadalo ob soočenju z diagnozo (npr.: »Zdej vem, da majo v takih
primerih v protokolu psihologa, ma mene ni noben nč uprašu.«).



Institucije te označijo za zahtevnega starša (npr.: »…, ko pa zveš, kaj ti pripada, ti pa
rečejo da si zahtevn starš.«).



Negativen odnos institucije, ko jih je prosila za pomoč (npr.: »So rekli, bod srečna, da je
zdej živ!«).



Nezainteresiranost institucij (npr.: »…, oni pa vsi pravjo, da bo že nekako.«).



Pomoč bi morali ponuditi, vsak pa se sam odloči, ali jo sprejme (npr.: »Ponudit bi se
moglo pomoč, pol se pa vsak sam odloč.«).



Nujnost strokovne razlage staršem (npr.: »En bi mogu staršem razložit, kako je s tem.«).



Pomoč le za otroka s PP (npr.: »…, vse se je vrtelo okrog otroka.«).



Nobena institucija se ne zanima za počutje staršev (npr.: »…, da bi pa naju kdo vprašu
kako sva, pa ne.«).



CSD ti ne pomagajo in te ne usmerijo (npr.: »Tud če veš, da je npr CSD za neki pristojen
in če tja ne prideš s točno določeno zahtevo, ti ne bojo rekli kšne maš možnosti.«).



Zdravnik in terapevt kot edini vir informacij (npr.: »Kar sta ti povedla zdravnik in
terapevtka, to je to.«).



Otrok je vedno prisoten na obravnavah (npr.: »…, ker drgač si mel skoz otroka zravn.«).



Brez podpore za partnerski odnos (npr.: »Za podporo partnerjema pa ni nč poskrbljeno.«).



Veliko podpore, ampak ne iz bolnišnice (npr.: »Jst sm mela dost podpore, ampak mim
bolnce.«).
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Mama pogreša bolj človeški pristop strokovnjakov (npr.: »Strokovnjaki bi mi pa lahko
pomagal s človeškim pristopom.«).



Pomanjkljivosti zdravniškega obveščanja (npr.: »Zdravniki so pač zdravniki; gledajo
vedno s stališča stroke in ne znajo povedat tko kot normaln človk razume.«).



Nezanimanje drugih za odnos med partnerjema (npr.: »Noben te niti ne vpraša, kako sta s
partnerjem.«).

Da je institucionalna pomoč večinoma osredotočena le na pomoč otroku, v svojih raziskavah
ugotavljata tudi Ivačič (2005, 54) in Perry (2004, 9). Sen in Yurtsever (2007, 248) ugotavljata,
da starši otrok s posebnimi potrebami sicer prejemajo emocionalno podporo družine, vendar
to opisujejo kot nezadostno, zato izpostavljata pomen podpore, ki jo staršem lahko nudijo
institucije. Med najbolj primerne osebe, ki bi staršem otrok s posebnimi potrebami lahko
nudile pomoč in podporo, uvrščata medicinske sestre, saj te prihajajo v stik s starši v veliko
ustanovah, ki jih ti obiskujejo z otrokom (bolnišnica, zdravstveni dom, rehabilitacijski center
…). O pomanjkljivostih obveščanja in pomoči pri starševskih odločitvah pišeta tudi Jones in
Passey (2005, 42), ki ugotavljata, da starši pogrešajo dodatne informacije v podporo
odločitvam, ki pomembno vplivajo na nadaljnje delo z otrokom in njegov razvoj. Da se
podpora družinam otrok s posebnimi potrebami ne bi smela končati v trenutku, ko je otrok
odpuščen iz bolnišnice, piše tudi Taanila (2002, 1290), ki predlaga, da bi bolnišnice
vzpostavile sistem pomoči za starše, ki bi jim bil na voljo toliko časa, kolikor bi sami
presodili, da ga potrebujejo. Rešitev vidi v srečevanju staršev in posebne skupine
strokovnjakov (zdravnik, medicinska sestra, terapevt, socialni delavec ali kdorkoli je pristojen
v posameznem bolezenskem primeru), ki bi vključevala terapevtske značilnosti, saj bi starši
lahko spregovorili o vseh težavah, ki jih prinaša starševstvo otroku s posebnimi potrebami.
Opozarja, da bi srečanja nujno vključevala pogovor o občutjih in obnašanju staršev in drugih
družinskih članov in o strategijah, ki jih družina uporablja v obravnavani situaciji. Ob tem
Ravnik (v Restoux 2010, 16) dodaja, da se velik del slovenske populacije žal ne zaveda
koristi, ki jih prinaša psihoterapevtska pomoč, da pa je starše otrok s posebnimi potrebami
treba ozaveščati, da takšna pomoč obstaja in da jih čaka, če se bodo odločili, da jo
potrebujejo. Na pomanjkanje individualne in partnerske podpore, ki jo zelo nazorno
ugotavljamo v naši študiji, opozarjajo tudi avtorji O'Connell, O'Halloran in Owen (2013, 382).
V njihovi raziskavi se pomanjkljivosti strokovnih služb kažejo v neefektivnem delu z
družinami in neprepoznavanju krznih situacij, v katerih se družina znajde. Podobno kot mi
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ugotavljajo, da strokovnjaki ne prisluhnejo staršem in da niso ustrezno pripravljeni na
pogovore in nudenje pomoči.

6.5 Življenje z otrokom s posebnimi potrebami
Kategorijo življenje z otrokom s posebnimi potrebami smo razdelili na dve podredni
kategoriji: družinsko življenje in posledice otrokovega stanja. V nadaljevanju so predstavljene
posamezne kategorije.
DRUŽINSKO ŽIVLJENJE
Življenje družine z otrokom s posebnimi potrebami smo na podlagi pridobljenih odgovorov
razdelili na štiri podkategorije: doživljanja in vedenje sorojencev, življenje družine
(aktivnosti), spremembe v družinski dinamiki in zaposlitev staršev. Spodaj so predstavljene
izjave mater, ki ponazarjajo družinsko življenje.
Doživljanja in vedenje sorojencev
V intervjujih so matere spregovorile tudi o svojih zdravih otrocih. Ugotavljamo, da se
sorojenci v nekaterih primerih zavedajo težav brata ali sestre, v nekaterih primerih pa
predvsem zaradi pomanjkljive obrazložitve ali prenizke kronološke starosti, ki bi omogočala
razumevanje, ne. Sloper (2000, 305) piše ravno o pomenu, ki ga ima seznanjanje sorojencev z
boleznijo za njihovo lažje razumevanje in prilagajanje novi situaciji. Brez razlage novega
stanja namreč težko razumejo spremembe in lahko občutijo krivdo in jezo.
Spodaj so prikazane izjave mater, ki opisujejo doživljanje sorojencev:


Zaradi nepopolne obrazložitve terapij, jih starejši sin ne razume kot del pomoči za otroka s
PP (npr.: »…, tega ne dojema kot posebno obravnavo.«).



Dojemanje sestre kot enake drugim otrokom (npr.: »On se z njo igra kot vsemi ostalimi
otroki …«).



Kronološka starost starejšega otroka je prenizka, da bi razumel situacijo (npr.: »… saj je
še premajhen.«).
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Terapije otroka s PP so predstavljene kot igra (npr.: »Pa tudi zato, ker so terapije
predstavljene kot neka igra …«).



Sorojenčevo zavedanje, da ima brat težave (npr.: »Mlajši dojame, da ma otrok težave.«).



Sorojenec ve, da brat potrebuje veliko pozornosti (npr.: »Ampak izkušnjo ma, da starejši
otrok rab zlo velik pozornosti.«).



Mlajši brat je preveč razumevajoč do bratovega stanja (npr.: »Hiperrazumevajoč je.«).



Sorojenca je včasih sram zaradi otroka s PP (npr.: »Zdej ko je starejši v puberteti včasih
opažam, da ga je malo sram.«).



Sorojenec se počuti prikrajšanega (npr.: »… in starejši pač skrbi za njega in se kdaj počut
prikrajšanga.«).



Odnos med hčerko in otrokom s PP (npr.: »Tamala se pa do otroka s PP obnaša ko ena
mama, tko mu pomaga pr oblačenju, hranjenju …«).



Različna kronološka starost, podobna mentalna starost (npr.: »Sicer sta 5 let narazen,
ampak ga tamala lovi po sposobnostih.«).



Zapostavljanje sorojenke (npr.: »…, ki pa je takrat verjetno malo izvisela.«).



Sorojenka je nezahtevna (npr.: »…, ker hčerka je bla nezahtevna.«).



Hčerka je srečna, če ima mamo le zase (npr.: »… in vidm da ji full paša, če sm samo za
njo.«).



Vedenje sorojenke, ki je posledica zapostavljanja (npr.: »Posledica tega je, da zdej, če se
ki pogovarjava, pa pride tamal zravn, rata kr živčna.«).



Sorojenkin strah (npr.: »Ko da ma tist občutk, da me bo spet vzel njej.«).



Razlogi za sorojenkino nezaupanje mami (npr.: »… in pol mi je povedla, da ne razume
stvari in me ni hotla obremenjevat.«).



Sorojencu je težko zaradi sestre (npr.: »Zdej k najstnik raste, se mi zdi da mu je veik težje
zarad sestre.«).



Prilagajanje igrač za skupno igro (npr.: »Eno poletje smo nardil tko vodne pištole, da sta
se lohk skup igrala.«).

Skladno s predhodnimi raziskavami (Seligman in Darling 2007, 258) ugotavljamo, da ni
mogoče posplošiti, kakšen učinek ima rojstvo otroka s posebnimi potrebami na sorojence.
Izjave naših intervjuvank kažejo, da do brata ali sestre s posebnimi potrebami sorojenci gojijo
predvsem pozitivna občutja, ki se kažejo v razumevanju njihovega stanja, igri z njimi in skrbi
zanje.
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Ugotavljamo, da sorojenci v družini otroka s posebnimi potrebami doživljajo negativna
občutja predvsem v odnosu s starši, kjer se počutijo zapostavljene in prikrajšanje, ali v odnosu
z okolico, kjer občutijo sram in nelagodje. Podobno ugotavljajo tudi Sloper (2000, 304) in
Huang, Ososkie in Hsu (2011, 226), da z rojstvom otroka s posebnimi potrebami sorojenci
doživijo nekaj izgub, med drugim izgubijo velik del pozornosti, ki so jim jo prej namenjali
starši.
Nekatere matere so spregovorile tudi o komunikaciji s sorojenci, ki je pripomogla k
obojestranskemu razumevanju. Tudi Sloper (2000, 305) in Seligman in Darling (2007, 237)
izpostavljajo pogovor staršev s sorojenci, v katerem ti lahko izrazijo svoja čustva, govorijo o
strahovih in dobijo razumevanje kot pomemben dejavnik, ki pripomore k njihovemu
uspešnemu spoprijemanju s situacijo.
V naši raziskavi ugotavljamo trud staršev, da bi pripomogli k razumevanju in skupni
aktivnosti vseh svojih otrok, kar se kaže predvsem v prilagajanju igrač na način, da jih lahko
uporablja tudi otrok s posebnimi potrebami.
Življenje družine (aktivnosti)
Iz pridobljenih odgovorov smo ugotovili, da se z rojstvom otroka s posebnimi potrebami
spremenijo tudi aktivnosti družine. Matere so predvsem govorile o prilagajanju, večji
organiziranosti in omejenih možnostih družine. Spodaj so prikazane njihove izjave.


Enakopravnost obeh otrok (npr.: »Oba otroka mata iste obveznosti.«).



Doma imajo pomoč (npr.: »…, čeprav imam pomoč kot je au-pair.«).



Organiziranost družine (npr.: »…in končno imamo nekakšen urnik vseh terapij …«).



Brez izkušanja njihovega vsakdana ne moreš razumeti situacije (npr.: »A veš, tud če ti
povem, kako zgleda naš dan, tega ne dojameš dokler tko ne živiš.«).



Umikanje stvari pred otrokom (npr.: »Use morm umikat pred njo, ker vse razsuje.«).



Starša ne prosita drugih za pomoč (npr.: »Ma, nobenga ne prosva za pomoč, se sama
menjava.«).



Otroka s PP ne moreta nikoli pustiti samega (npr.: »Kamor greš jo morš s sabo peljat, tud
če greš na wc, v špajz ... ker ona se bo po glav postavla in se cela polomila.«).



Otrok je zaradi uživanja majhnih količin hrane vedno lačen (npr.: »…, ker tko malo je, da
je skoz lačna.«).
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Pretvarjanje staršev, da spijo, da bi otrok nazaj zaspal (npr.: »Sej ko se ona ponoč zbudi,
se najprej delaš, da spiš.«).



Hči potrebuje oskrbo 24 ur na dan (npr.: »Hči rab medicinsko sestro 24 ur na dan, če ni
mene al moža al moje mame, k znamo zanjo poskrbet.«).



Homogenost družine je zelo pomembna (npr.: »S tem da ja, men se zdi vseen bl važn da
mi vsi štiri fukcioniramo kot družina.«).



Težko usklajevanje vseh želja (npr.: »Zdej se res težko uskladimo, ker ma sin čist druge
interese ko tamala.«).



Omejene aktivnosti družine zaradi otroka s PP (npr.: »Mi na pol stvari ne mormo it in pač
se ne družmo več.«).



Družinski prostor sprostitve (npr.: »Mi mamo en kraj, kamor si hodmo s familijo filat
baterije.«).



Presenečenost nad ogromnim odzivom na akcijo zbiranja denarja (npr.: »Nor odziv je
bil … v slabih dveh mescih smo zbral vse, pa še več.«).

Ugotavljamo, da je materam zelo pomembna homogenost družine in da se trudijo, da bi lahko
čim več aktivnosti izvedli vsi družinski člani skupaj, kar pa včasih predstavlja težavo, saj
otroka s posebnimi potrebami zaradi narave njegove bolezni ne morejo peljati povsod, na
drugi strani so tu še sorojenci, ki pa jim aktivnosti, prilagojene otroku s posebnimi potrebami,
niso vedno všeč. Rehm in Bradley (2005, 71–72) v svoji raziskavi podobno ugotavljata, da
starši želijo, da družina počne čim več aktivnosti skupaj, in da jim je pomembno, da pri tem
uživajo vsi otroci. Za dosego tega cilja starši pogosto prilagajajo igrače, rekvizite in lokacije
ter tako dosežejo zadovoljstvo vseh otrok. Tudi Seligman in Darling (2007, 29) potrjujeta, da
otrok s posebnimi potrebami lahko spremeni identiteto družine tudi z omejevanjem njenih
rekreacijskih in družbenih aktivnosti. Čagran, Schmidt in Brown (2011, 1173) pa dodajajo, da
imajo družine otrok s posebnimi potrebami malo priložnosti za udeleževanje organiziranih
prostočasnih aktivnostih in kot ovire omenjajo otrokovo bolezen, prezaposlenost v službi in
doma, pomanjkanje časa, finančne razloge in nedostopnost aktivnosti.
Matere so spregovorile tudi o zahtevnosti skrbi za otroka s posebnimi potrebami, ki vpliva na
aktivnosti družine, saj nekateri izmed otrok potrebujejo stalno nego in nadzor, kar otežuje
njihove odločitve o preživljanju časa. Naše ugotovitve se ujemajo z raziskavo avtoric Rehm in
Bradley (2005, 66), ki pišeta, da sta varnost in udobje predpogoja, ki morata biti zadovoljena,
da se družina udeleži neke aktivnosti. Zato zahteva načrtovanje aktivnosti za družine otrok s
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posebnimi potrebami premislek in izdelan načrt, da bodo lahko zadostili otrokovim potrebam
po hranjenju, negi in drugih potrebah, ki jih prinaša njihova bolezen.
Spremembe v družinski dinamiki
Rojstvo ali diagnosticiranje otroka s posebnimi potrebami je za družine pomenilo veliko
spremembo, kar se kaže v raznolikosti izjav, ki smo jih pridobili o tej temi. V nadaljevanju
prikazujemo spremembe, ki so nastale v družinski dinamiki.


Otrok s PP prinese spremembe (npr.: »Vendar se vse spremeni.«).



Vsakodnevno učenje pri otroku s PP (npr.: »Vsak dan se nekaj naučiš.«).



Porušeno ravnovesje v družini (npr.: »Če se katerkol preveč povezuje z otrokom, se poruš
ravnovesje v družini.«).



Ponovna vzpostavitev ravnovesja v družini (npr.: »…, da smo ratal nazaj ena celota.«).



Z otrokovim napredkom se v družini pojavijo težave (npr.: »Ko sm začela dobivat te
feedbacke, je pršlo do razhoda v familiji.«).



Ob otrokovem napredku je mama pozabila na druge družinske člane (npr.: »…, ker sm se
jst itak samo s tamalim ukvarjala.«).



Starši pričakujejo otrokov napredek ne glede na okoliščine (npr.: »…, ker itak vseeno
pričakuješ, da bo tvoj otrok napredoval.«).



Malenkostne težave so nepomembne (npr.: »Ene malenkosti me ne motjo tolk, kokr bi me
drgač.«).



Sprijaznitev z otrokovim stanjem skozi čas (npr.: »Pol pa k si leta sledijo kr malo pozabš
in se nekako sprijazneš.«).



Sprememba prioritet v življenju (npr.: »Ma na stvari gledam drgač; stvari, k se enim zdijo
pomembne, so meni nepomembne.«).



Problemi v družinski dinamiki (npr.: »Zdej je starejši otrok najstnik in mamo full
problemov.«).



Konflikti zaradi usklajevanja (npr.: »Na račun usklajevanja mamo zlo velik konfliktov.«).



Sprememba v funkcioniranju družine kot posledica otroka s PP (npr.: »Mi smo z rojstvom
tega otroka kot družina mogl začet drgač funkcionirat.«).



Mama se »zaposli« z otrokom, oče pa s službo (npr.: »K si mamica, se okupiraš z
otrokom, mož pa s službo.«).
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Zavedanje, da družina potrebuje počitek (npr.: »Odklopit smo se mogli od vsega, če ne bi
pregorel.«).



Iskanje ravnovesja ni enostavno (npr.: »Težko je najt eno srednjo pot, da zbalansiraš
najbolš za otroka in ostalo družino.«).

Eno izmed težav, ki se pojavi po rojstvu otroka s posebnimi potrebami, matere vidijo v
iskanju ravnovesja in organizaciji družinskega sistema, da ta ostane ali ponovno postane
funkcionalen. Da družine vlagajo trud v ohranjanje družinske stabilnosti, pišejo tudi Čagran,
Schmidt in Brown (2011, 1174), ki poudarjajo prizadevanja za moč, zaupanje in stabilnost v
družinah. Tudi Seligmam in Darling (2007, 25) pišeta, da morajo družine za učinkovito
delovanje najti pravo razmerje med odprtostjo navzven in samostojnostjo, da prepoznajo
prednosti razpoložljivih sredstev in da znajo odsloviti takšne, za katere mislijo, da jim ne
bodo v pomoč.
Matere so spregovorile tudi o tem, da starša po rojstvu otroka s posebnimi potrebami v družini
prevzameta različni vlogi; mati se večinoma posveča skrbi za otroka in njegov napredek, oče
pa se od družine pogosto odtuji in se zateka v delo. Naše ugotovitve se ujemajo s tem, kar piše
Rotovnik (1999, 188) o vlogah in spremembi vzdušja v družini. Da pretirano ukvarjanje
matere z otrokom v družini povzroča težave, ugotavlja tudi Novljan (2004, 86). Seligman in
Darling (2007, 191) pa dodajata, da se mora družina novi situaciji prilagajati in predvsem
veliko komunicirati in na ta način doseči funkcionalnost. Da starši ne opustijo upanja v
otrokov napredek, tako kot mi ugotavlja tudi Trtnik (2007, 497), ki poleg tega piše še o
soočanju staršev z ambivalentnimi občutki krivde, negotovosti in nemoči ter na drugi strani
naprezanja in sprejemanja.
Zaposlitev staršev


Pozitiven vpliv zaposlenosti (npr.: »… pa tudi če le za polovični delovni čas, bi mi to zelo
pomagalo.«).



Nezmožnost imeti službo (npr.: »V mojem primeru je torej nemogoče imeti službo.«).



Nezaposlenost matere od rojstva otroka s PP (npr.: »Tudi sedaj še vedno ne delam …«).



Vrnitev matere v službo v primeru nezadostnega prihodka (npr.: »… in bi se jaz morala
vrniti v službo.«).



Mož si želi ženine vrnitve v službo (npr.: »Mož je menil, da bi morala službo sprejeti.«).
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Starost otroka ob maminem odhodu v službo (npr.: »Otrok je mel 10 mescev, ko sm začela
nazaj delat.«).



Podpora na delovnem mestu (npr.: »… so mi pa šli tud v službi zlo na roko.«).



Prilagoditve v službi so mami omogočile, da je otroka vozila na terapije (npr.: »…, da sm
lahko šla zjutri z otrokom na terapije.«).



Ohladitev odnosa s sodelavci (npr.: »S sodelavci so se malo ohladile vezi.«).



Ohranjanje odnosa z bivšimi sodelavci (npr.: »S parimi smo pa ostal v stiku.«).



Občutek, da sodelavci mislijo, da pretirava (npr.: »Če povem sodelavcem, mam občutk da
si mislejo, da pretiravam.«).



Zahteve na delovnem mestu zaradi izostanka iz službe zaradi otroka s PP (npr.: »Bla sm
postavljena pred dejstvo, da morm napisat prošnjo, da prosim za brezplačni dopust, ko sm
mogla bit s tamalo v bolnici.«).



Grožnje v službi (npr.: »Če ne, pa mi bojo ukinli delovno mesto.«).



Partner finančno skrbi za družino (npr.: »No, lahko rečem, da vsaj finančno skrbi za
nas.«) .

Izjave nazorno kažejo, da se nekatere matere po rojstvu otroka s posebnimi potrebami niso
več vrnile na delovno mesto, ker so se posvetile skrbi za otroka, vloga finančne skrbi za
družino je padla na očeta. Smo pa v naši raziskavi naleteli tudi na primer, kjer se je mati po
rojstvu otroka vrnila v službo, mož pa je doma prevzel skrb za otroka. O problemih z
zaposlitvijo, ki jih ugotavljamo v raziskavi, pišejo tudi Wood in sodelavci (2009, 13) in
Seligman in Darling (2007, 135). Da se zaradi skrbi za otroka nekatere matere ne vrnejo na
delovno mesto, ugotavljata tudi Sen in Yurtsever (2007, 245). Podobno kot mi pravi tudi Juul
(2010, 41), da se kot najbolj smiselna ureditev situacije, ko otrok zahteva ogromno nege in
skrbi, staršema kaže že omenjeni način, da en skrbi za otroka, drug pa prevzame vlogo tistega,
ki v družino prinaša denar.
Odnosi na delovnem mestu po rojstvu otroka s posebnimi potrebami so področje, o katerem
so matere govorile z zadovoljstvom in tudi z žalostjo in razočaranjem. Ugotavljamo, da so se
matere, ki so se po rojstvu otroka s posebnimi potrebami vrnile na delovno mesto, soočale s
težavami v odnosu z nadrejenimi in sodelavci. Naletele so predvsem na nerazumevanje in
neprilagodljivost. Matere pa so poročale tudi o pozitivnih izkušnjah, ko so od sodelavcev
doživljale razumevanje in tudi nadrejeni so jim skušali pomagati s prilagajanjem.
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POSLEDICE OTROKOVEGA STANJA
Življenje z otrokom s posebnimi potrebami pušča posledice na različnih ravneh družinskega
življenja. Z analizo izjav, pridobljenih med intervjuji, smo posledice otrokovega stanja
razvrstili v štiri podkategorije: otrokove značilnosti, iskanje varstva za otroka, finančni vidik
in uveljavljanje pravic za otroka. V nadaljevanju opisujemo posamezne podkategorije.
Otrokove značilnosti
Matere so v intervjujih veliko govorile o svojih otrocih in njihovih značilnostih. Ker smo
intervjuvali matere otrok z različnimi motnjami, smo uspeli pridobiti zelo različne značilnosti
otrok, ki so nam omogočile vsaj delni vpogled v življenje z otrokom s posebnimi potrebami.


Zaradi motnje izločanja je bil otrok doma tri mesece (npr.: »Jst sm mela otroka tri mesce
doma zarad tega k je v šoli skoz kakal v hlače.«).



Otrok s PP deluje zelo dobro ob individualnem pristopu (npr.: »Tkole sam je pa super.«).



Otrok s PP potrebuje strukturo (npr.: »On rab strukturo, full jo rab.«).



Odziv otroka s PP na mamino utrujenost (npr.: »Otrok s PP bo pršu do mene, me vprašu
če sm utrujena, me pobožu in reku naj si kar odpočijem.«).



Otrokove komunikacijske sposobnosti so bile zelo okrnjene (npr.: »Njegova komunikacija
do petih let je bla totalna katastrofa.«).



Značilnosti otroka (npr.: »Moja punčka ne govori, slabo spi, čudno je …«).



Otrok je že usvojil nekatere veščine, ki jih je kasneje izgubil (npr.: »Pr hčerki je zanimivo
to, da je oponašala že živali, pol se je pa kr nehalo.«).



Pred otrokom s PP morajo odstranjevati stvari, ker drugače vse uniči (npr.: »Ti če greš od
mize, morš vse vzet s sabo, če ne ona vse razsuje.«).



Otrokove motnje spanja (npr.: »Ona se ponoč zbudi in ne zaspi več.«).



Otrok s PP je nepredvidljiv (npr.: »Je nepredvidljiva, gre kamor je, nč se ne boji, nč je ne
ustav.«).



Otrok s PP je ljubezniv (npr.: »… je tud zlo ljubezniva in rada daje lupčke.«).



Otrok s PP ni potrpežljiv (npr.: »Pa nč ni potrpežljiva, ko se ona zmisle, more bit takoj.«).



Otrok s PP nima pozornosti (npr.: »Niti nima pozornosti, polož dve kocke in je za njo
končano.«).
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Otrok s PP potrebuje družbo, ki ga motivira (npr.: »Ona rab otroke, k jo bojo naprej
potegnl.«).



Otrok s PP uporablja invalidski voziček (npr.: »Že od skoz je na vozičku.«).



Otrok ima ogromno težav (npr.: »Ona je orng otrok s posebnimi potrebami, ma ogromn
težav.«).



Otrok s PP je vznemirjen, kadar imajo doma obiske (npr.: »Pa da pride kdo na obisk, rata
kr sitna.«).

Ugotavljamo, da matere na eni strani svoje otroke zaradi bolezni doživljajo kot zahtevne,
nepredvidljive in neprilagodljive, na drugi strani pa otroke opisujejo kot pozorne in
ljubeznive. Matere so poročale o otrokovem nelagodnem počutju ob obiskih, o čemer pišeta
tudi Rehm in Bardley (2005, 66), ki ugotavljata, da starše skrbi, kako se otrok počuti v
neznanih situacijah in ali bodo zmožni razbrati, če mu bo nelagodno. Rehm in Bradley (2005,
68–69) podobno kot mi tudi ugotavljata, da je obnašanje otrok s posebnimi potrebami
nepredvidljivo in da starši uporabljajo različne načine, kako se izogniti neprijetnim situacijam.
Tako poročata o zakrivanju sramu s humorjem, izogibanju javnim mestom in drugih
možnostih, ki jih starši uporabljajo. Nadalje ugotavljamo, da so matere izpostavile težave z
otrokovo komunikacijo, na kar opozarja tudi Restoux (2010, 157). Piše, da se je treba
zavedati, da, čeprav otrok ne govori, ne smemo pozabiti, da tak otrok razmišlja in čuti in da se
je vseeno treba pogovarjati z njim.
Na drugi strani pa v naši raziskavi ugotavljamo, da matere svoje otroke doživljajo tudi kot
ljubeznive in senzibilne in tako od njih čutijo pripadnost in toplino.
Iskanje varstva za otroka
Matere so v intervjujih spregovorile tudi o iskanju varstva za otroka. Izjave kažejo, da to
področje materam predstavlja velike težave, saj na eni strani ni oseb, ki bi bile pripravljene
paziti na otroka s posebnimi potrebami, na drugi pa se matere soočajo z občutki krivde, če
otroka prevečkrat puščajo v varstvu pri starih starših. V nadaljevanju predstavljamo izjave, ki
se nanašajo na iskanje varstva za otroka s posebnimi potrebami.


Občutek, da velikokrat prosi za varstvo in obremenjuje druge (npr.: »Je pa res, da že tko
skoz fehtaš za neka varstva.«).
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Občutek, da je nedopustno prositi za varstvo le zato, da bi bila s partnerjem sama (npr.:
»In zdej naj mami rečem, naj ga pazi še zato, da greva midva v kino?«).



Ponudba sovaščanke za kratkotrajno varstvo otroka (npr.: »Enkrat je ena z vasi rekla, da
jo pelje konjičke gledat in jst nism prou poudarla, da jo more skoz držat za roko ...«).



Posledica odsotnosti upoštevanja navodil za varstvo otroka (npr.: »… in je po tem mela
velik problem, k se ji je zalaufala tja med konje.«).



Otroka ne morejo dati v varstvo, ker potrebuje stalno oskrbo (npr.: »Ne mormo je dat v
nobeno varstvo.«).



Otroka ponoči ne more nihče paziti, zato starša zvečer načeloma ne hodita ven (npr.: »Ne
da bi si zdej prvoščla da greva km, ker jo čez noč ne upava nikjer pustit, razn v bolnci.«).



Pomoč babice ob večerih (npr.: »…, ampak kšn večer jo moja mami popaz.«).



V primeru varstva je čas namenjen partnerskemu odnosu (npr.: »…, da midva lahko km
greva in da sva sama.«).



Potreba po varstvu za otroka (npr.: Moževi starši majo svoje zdravstvene probleme in ne
morjo pazit otroka, zato bi mi nujno nujno nujno rabl varstvo zanjo.«).



Težave pri iskanju varstva (npr.: »Tud nobene študentke nismo najdl, da bi bla
prpravljena.«).



Ni usposobljenih ljudi, ki bi lahko pazili otroka (npr.: »Vsi mamo te probleme, da ne
najdemo nekoga s primernim znanjem za varstvo takih otrok.«).



Ljudje se bojijo odgovornosti, ki jo prinaša delo z otrokom s PP (npr.: »Jst predvidevam,
da je odgovornost ta, kere se bojijo.«).

Naše ugotovitve o tem, da imajo družine težave pri iskanju ustreznega varstva za otroka s
posebnimi potrebami, se skladajo z ugotovitvami raziskave, ki sta jo opravili Rehm in Bradley
(2005, 70–71). Raziskovalki namreč pišeta, da starši zelo težko najdejo ustrezno varstvo za
otroka in da v času, ko je to zagotovljeno, počivajo, opravijo hišna opravila in nakupe ter
preživijo čas s sorojenci. Za posvečanje partnerskemu odnosu, ko ima otrok varstvo, jim
pogosto zmanjka časa in so zato v očeh drugih videti kot nezainteresirani za druženje.
Naslednja težava, ki so jo izpostavile matere, je strah in nepripravljenost drugih na
preživljanje časa z otrokom s posebnimi potrebami, kar potrjuje tudi Restoux (2010, 156–
158), ko piše, da se okolica boji, da za otroka ni zmožna poskrbeti. Dodaja pa, da žal le dobra
volja ni dovolj, ko se odločimo paziti otroka s posebnimi potrebami, saj narava otrokove
bolezni pogosto zahteva določena znanja, da lahko poskrbimo za njegovo varnost in udobje.
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Matere so govorile tudi o tem, kako izkoristijo prosti čas, če jim uspe najti varstvo za otroka.
Ugotavljamo, da ta čas namenijo partnerskemu odnosu, kar prepoznavamo kot pomembno
vrlino, saj smo v predhodnih poglavjih že ugotavljali, da ob odsotnosti funkcionalnega
partnerskega odnosa družina lahko zaide v težave. Na tem mestu torej lahko trdimo, da se
matere zavedajo pomembnosti odnosa s partnerjem in mu zato tudi namenjajo čas.
Finančni vidik
Izjave mater kažejo, da življenje z otrokom s posebnimi potrebami prinaša dodatne finančne
stroške. Trditve, ki to ponazarjajo, so prikazane spodaj.


Dodatni finančni stroški (npr.: »…, ker mislim, da bo za hčerkin razvoj potrebnega veliko
denarja.«).



Vožnja otroka na terapije je velik finančni strošek (npr.: »No, kakorkoli, veliko tega
denarja porabimo samo za gorivo, ker hčerko vozimo na terapije.«).



Državna pomoč za otroka s PP (npr.: »Sedaj zgleda, kot da bomo dobili kar nekaj pomoči
od države.«).



Finančna stiska ob le eni plači (npr.: »…, bi bilo za nas nemogoče živeti le z eno plačo.«).



Plačevanje osebam za varstvo otroka (npr.: »Dokler sm mela še biznis sm plačala ljudem,
katere je mel otrok zlo rad.«).



Mama je sama plačevala igralne terapije (npr.: »…, k sm jih seveda sama plačala.«).



Finančno stanje družine je slabo (npr.: »Materialno nismo najbolš trenutno.«).



Plačevanje terapij (npr.: »Izključno terapije, ki sm jih sama keširala.«).



Odsotnost poznavanja socialne pomoči (npr.: »…, ker nism vedla sploh da to obstaja.«).



Pomoč je finančno pogojena (npr.: »Podpora strokovnjakov za odnose je super, če maš
keš.«).



Brez finančne pomoči za otroka (npr.: »Za otroka js ne dobim nobene finančne pomoči.«).



Finančna pomoč zaradi brezposelnosti (npr.: »Js dobim zato, k sm pač brezposelna zadnje
dve leti.«).



Zmanjkalo je privarčevanega denarja (npr.: »… in ker so mi neki dohodki, k sm jih mela
pod povštrom, splahnel.«).



Prejemanje otroških dodatkov (npr.: »Za tega otroka pa ne vem, dobim otroške
dodatke.«).
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Očetovo plačevanje preživnine (npr.: »… pa oče plačuje 100 € po otroku.«).



Dvom v potrebnost finančne pomoči (npr.: »Pa js niti ne vem če bi rabla.«).



Želja, da bi vlada finančno pokrila konkretne stvari, ki otroku pomagajo (npr.: »Al pa za te
neke konkretne stvari, če bi jih oni kril …«).



Dobra urejenost finančne pomoči (npr.: »Tud finančno so stvari kr porihtane.«).



Finančna pomoč, če veš, kaj ti pripada (npr.: »Ampak spet, morš vedet, kje uprašat.«)



Dodatek za nego je zagotovo prenizek, če bi otroka želela hraniti po nasvetih dietetikov
(npr.: »Če bi šla v kšne diete, je to absolutno premalo.«).



Ugodnosti za starše otrok s PP (npr.: »Od nadomestila dohodka, če en starš ostane doma,
do vseh dodatkov za nego, pa kje vse urejaš.«).



Finančna pomoč je prenizka (npr.: »Finančna pomoč pač je … ma to je vseen full premal
da bi družina in otrok živel kulkrtok normalno.«).



Posledice prenizke finančne pomoči (npr.: »To se zdej vid v medijih, k je tok zbiranja
zamaškov, papirja …«).



Starši morajo pripomočke za nego otroka kupiti sami ali pa so brez njih (npr.: »Zdej tko,
če hočeš da bo otrok mel stolček za tuširanje, ga boš kupu, al ga pa ne boš tuširu.«).



Odločanje o porabi denarja za aktivnosti (npr.: »Vse je strošek in pol daješ na vago, al
bomo šli sm al pa sm, oboje ne gre.«).



Javno zbiranje finančne pomoči za operacijo v ZDA (npr.: »Pol smo začel javno zbirat
denar za operacijo.«).



Starši finančno ne zmorejo pokrivati terapij, a se ne želijo izpostavljati (npr.: »Full je
staršev, k se nočjo izpostavljat, pa nimajo dnara za terapije.«).



Finančna pomoč, ki jo dobijo od države, je nizka (npr.: »Jst od države dobim dodatka lih
za dve terapije in bencin.«).



Skrb za otroka s PP predstavlja velike stroške (npr.: »Če bi jst preračunala kok smo mi dal
dnarja … po moje za eno bajto.«).



Otrokovo napredovanje pomeni finančno obremenitev za starše (npr.: »Če čš da mal
napreduje otrok, morš vse iz svojga žepa dat.«).

Med izjavami mater najdemo takšne, ki so s finančno pomočjo države zadovoljne, in takšne,
ki se jim ta zdi občutno prenizka. Naše ugotovitve o tem, da življenje z otrokom s posebnimi
potrebami za njegovo družino pomeni dodatno finančno obremenitev, se skladajo z
ugotovitvami avtorice Ivačič (2005, 53), ki tako kot mi piše, da otrokove terapije za starše
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pomenijo velik finančni izdatek. Kljub temu da je mnogo terapij zagotovljenih znotraj
zdravstvenega sistema, se zaradi različnih problemov (dostopnost, kvaliteta) starši odločajo za
samoplačniške obravnave. Matere večinoma menijo, da je finančna pomoč države prenizka in
da je ni dovolj niti za nakup pripomočkov za nego otroka, o čemer pišeta tudi Seligman in
Darling (2007, 134). Družina se ob nezaposlenosti enega od staršev lahko znajde v finančni
stiski, kar sta ugotovila tudi Sen in Yurtsever (2007, 247). Ob nezadostni finančni podpori se
matere znajdejo po svoje; nekatere denar za pomoč otroku zbirajo javno, druge se
vsakodnevno odločajo med različnimi aktivnostmi in na ta način skušajo otroku in družini
nekaj omogočiti in hkrati privarčevati nekaj denarja. O družinah, ki jim primanjkuje denarja,
piše tudi Restoux (2010, 175–180), ki navaja dva glavna razloga, da se družine otrok s
posebnimi potrebami znajdejo v finančni stiski: visoka cena tehničnih pripomočkov za otroka
in nezaposlenost enega od staršev zaradi skrbi za otroka. Kot možnost zbiranja finančnih
sredstev, tako kot ugotavljamo tudi mi, navaja javno zbiranje denarja z organizacijo različnih
dogodkov. V naši raziskavi je družina tako zbirala denar za operacijo otroka v tujini, kar tudi
Restoux (2010, 180) navaja kot najpogostejši razlog zbiranja denarja v javnosti. O skrb
vzbujajočem finančnem vidiku družin otrok s posebnimi potrebami pišejo tudi Čagran,
Schmidt in Brown (2011, 1173), ki v svoji raziskavi ugotavljajo, da večina družin v Sloveniji
ne prejema finančne pomoči, s katero bi kupovali zdravila, pripomočke za otroka in plačevali
terapije. Opažajo tudi nezadostno vedenje staršev o finančni pomoči, ki jim pripada, kar
ugotavljamo tudi v naši raziskavi.
Uveljavljanje pravic za otroka


Če uveljavljaš pravice za otroka s PP, ne moreš hkrati zahtevati še tistih za otroka brez PP
(npr.: »…, ne pa da čez dva dni hočejo uveljavljat pravice za normalne otroke.«).



Občina nima dovolj financ za financiranje spremljevalca v vrtcu (npr.: »Tko da je en
začaran krog; občina nima dnarja za spremljevalca …«).



Spremljevalec otroku s PP ne pripada, ker ni gibalno oviran (npr.: »Od države ne pripada,
ker ni gibalno ovirana.«).



Staršema bi bil razvojni oddelek v veliko pomoč (npr.: »Nama bi sigurno najbl pomagalo,
če bi bil razvojni oddelek.«).



Pridobitev odločbe z otrokovo vključitvijo v zavod (npr.: »Če je otrok vklučen v zavod,
dobiš odločbo, v keri piše, da more zavod poskrbet za vse.«).
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Boj za pravice (npr.: »Prou krvavo se morš borit z vsemi, tud prek sodišča, ko ne gre
drgač.«).



Starši naj se zavedajo pravic (npr.: »… in naj se borijo za svoje pravice.«).

Matere so z nami spregovorile tudi o pravicah, ki se nanašajo na otroke s posebnimi
potrebami. Zanimivo je, da niso toliko govorile o vrstah pravic, ki jih otrok lahko zahteva,
ampak bolj o načinu pridobivanja teh pomoči in pomembnosti zavedanja le-teh. Kot se je
izkazalo že pri sodelovanju z otrokovimi strokovnimi delavci, tudi tu ugotavljamo pomen
aktivne vloge staršev pri iskanju pomoči. Trtnik (2007, 500) piše, da so starši pogosto
negotovi glede pravic, ki jim pripadajo, in da to otežuje njihovo starševsko vlogo, da pa so jim
v veliko pomoč lahko strokovne službe. Tukaj prepoznavamo pomanjkljivo delo strokovnih
služb, ki bi starše usmerjale in jih seznanjale z obstoječo pomočjo, ki jim pripada.

6.6 Doživljanja, čutenja in dojemanja staršev

Občutja, čutenja in dojemanja staršev smo razdelili v dve podkategoriji: občutja staršev in
materino doživljanje. Posamezne podkategorije podrobneje prikazujemo v nadaljevanju.
OBČUTJA STARŠEV
Pridobljene izjave so pokazale zelo različna starševska občutja. S podrobno analizo smo jih
razdelili na šest podkategorij: izražanje mnenja in argumentov, očetovo doživljanje,
razmišljanje o težavah, doživljanje negativnih občutij, doživljanje preteklosti, sedanjosti in
prihodnosti ter doživljanje pozitivnih občutij in želja. Spodaj s primeri prikazujemo
posamezne kategorije.
Izražanje mnenja in argumentov


Nekateri starši iščejo le koristi (npr.: »Eni starši so taki, da bi pobral povsod samo
koristi.«).
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Nekateri starši si ne priznajo, da ima njihov otrok posebne potrebe (npr.: »Mogoče zato, k
si sami niso priznal, v kšni situaciji so.«).



Kdor ne doživi izkušnje starševstva otroku s PP, ne razume situacije (npr.: »Mislm, da tist
k tega ne doživi, ne razume, sigurno ne.«).



Odsotnost predstave, kaj vse prinaša otrok s PP s seboj (npr.: »Noben si pa ne predstavlja,
kaj vse še pride zraven.«).



Obstoj stereotipnih predstav o otrocih s PP (npr.: »…, ker itak mamo neke stereotipne
predstave o takih otrocih.«).



Splošno nepoznavanje področja otroških motenj (npr.: »Sploh se ne ve, kšne vse motnje
obstajajo.«).



Starši včasih ne zmorejo sprejeti nasvetov (npr.: »Je pa res, da včasih starši enih stvari
nočemo slišat.«).



Razlog, zakaj ljudje ne iščejo pomoči in rešitve (npr.: »Preveč ldje razmišljajo tko, ja če
bog tko da, tko da.«).



Starši se vdajo v usodo (npr.: »Večina staršev se pa vda, pa ne išče več rešitev.«).



Večja ozaveščenost (npr. »Starši so postal mal bl osveščeni in se ne zanašajo več na
pomoč.«).



Vsakemu človeku se zdijo njegove težave največje (npr.: »Po drug stran, je pa za vsakga
njegov problem največji.«).

Matere so izpostavile stereotipne predstave o otrocih s posebnimi potrebami, nepredstavljivost
življenja s takšnim otrokom in splošno odsotnost poznavanja motenj. Da starši niso
pripravljeni na rojstvo otroka s posebnimi potrebami in da med njimi večinoma prevladujejo
negativni pogledi na prizadetost, sta izpostavila tudi Seligman in Darling (2007, 106). O
stereotipnih predstavah in nepoznavanju problematike duševnih motenj govori tudi Rotovnik
(1999, 195). O zanikanju staršev, da ima njihov otrok posebne potrebe, smo že pisali, vendar
to problematiko tukaj znova prepoznavamo. O zanikanju kot strategiji soočanja s težavami
poročajo tudi Twoy, Connolly in Novak (2007, 255–256) in kot možen razlog dodajajo
pomanjkanje zaupanja staršev v svoje sposobnosti.
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Očetovo doživljanje
Intervjuvane matere so spregovorile tudi o tem, kako celotno situacijo doživlja otrokov oče.
Znova ugotavljamo, da ne gre za homogeno populacijo, ki bi nam omogočila posplošitev, saj
odgovori kažejo zelo različne odzive partnerjev na otrokovo bolezensko stanje.


Moževo nesprejemanje otrokovega stanja (npr.: »V primeru mojega moža pa je tako, da
on misli, da bo vse ok.«).



Pozitiven pogled moža na situacijo (npr.: »Tudi v tem primeru je na vse gledal zelo
optimistično.«).



Otrokov oče ne dojema otrokovih težav (npr.: »Mislm, on sploh ni dojemljiv za tole.«).



Razlagati očetu o otrokovih težavah je brez pomena (npr.: »Niti mu ni melo smisla
razlagat za te stvari.«).



Partner se ne počuti prikrajšanega (npr.: »Ma mislm, da se ne počut prikrajšanga.«).



Oče se odstrani iz sodelovanja z institucijami (npr.: »On se je pa sam malo odstranu.«).



Oče spremlja otrokov razvoj posredno (npr.: »Z neke distance je spremlju ta razvoj.«).



Partner je otrokovo stanje zanikal bolj kot mama (npr.: »Mislm, da je on na začetku bil
tist, k ni verjel kšno je stanje, bl je zaniku kukr jst.«).



Partner mora urediti druge čustvene zadeve, ki niso povezane s sprejemanjem otroka
(npr.: »Se mi zdi, da ma pa še določene čustvene stvari sam pr seb za uredit.«).



Partner je otroka sprejel (npr.: »…, kar se tega tiče, je bil zlo fajn, jo je sprejel.«).



Očetov pomislek, da se nihče ne ukvarja z očeti otrok (npr.: »K sm možu dns rekla kam
grem, je reku: 'Aja, a očetov pa nobedn nč ne intervjuja?'«).



Partner govori o težavah, ko so že zelo hude (npr.: »To pove šele potem, ko so že kšna
orng nesoglasja.«).



Partnerjev odziv ob otrokovem odhodu v operacijsko dvorano (npr.: »Partner je bil
živčen, on je gor pa dol hodu, nohte grizu.«).



Partnerjevo upanje na nepravilnost diagnoze (npr.: »On se ni takoj sprjaznu, se je kr mal
slepil, da se mogoče motjo.«).

Ugotavljamo, da so očetje v naši raziskavi zanikali obstoj otrokovih težav, diagnoze niso
dojeli ali so upali na njeno nepravilnost in ohranjali pozitiven pogled na situacijo.
Ugotavljamo tudi, da so se očetje distancirali od otrokovih obravnav in so novice o otroku
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sprejemali od partnerice. Te ugotovitve so skladne s poročanjem avtorjev Seligman in Darling
(2007, 222), ki odzive očetov pripisujeta tudi rigidnim vlogam, ki naj bi jih moški imeli v
družbi. Njihova nezmožnost pogovora o čustvih lahko pripelje tudi do oddaljevanja, nasilja in
problemov z alkoholom. Tudi Juul (2010, 49) piše, da so moški bolj usmerjeni k delovanju in
iskanju rešitev, ko gre za boleča občutja, pa imajo raje samoto in težje si dopustijo čutiti, kaj
se v njihovi notranjosti dogaja. Seligman in Darling (2007, 231–232) nadalje ugotavljata, da
očetje, ki se s situacijo ne soočajo optimalno, težko nudijo oporo in pomoč partnericam. Ko se
oče distancira od družine, pade vse breme skrbi za otroka s posebnimi potrebami in za
preostalo družino v večini primerov na mamo. Skladno z našimi ugotovitvami o očetovem
posrednem spremljanju otrokovega razvoja je tudi pisanje Juula (2010, 53), ki dodaja, da je v
takih primerih mati zelo obremenjena, saj mora sprejemati vse informacije in jih partnerju
posredovati, oče pa tako prevzame le vlogo tistega, ki ji je v pomoč, ni pa odgovoren.
Razmišljanje o težavah
Intervjuvane matere so z nami razmišljale tudi o svojih težavah in bremenih, ki so jih težila. V
nadaljevanju so prikazane izjave, ki ponazarjajo materina razmišljanja in težave.


Razmišljanje o otroku, ko bo odrasel (npr.: »Razmišlala sm, kšn bo moj otrok ko bo
velik.«).



Odsotnost iskanja vzrokov otrokovih težav (npr.: »Jst nism iskala vzrokov.«).



Razmišljanje o izvoru otrokovih težav (npr.: »Lahko mu je možgane takrat okvarlo.«).



Iskanje rešitev v primeru težav (npr.: »Če mam probleme, poskušam najt rešitev.«).



Zavedanje, da nerazrešene težave negativno vplivajo na človeka (npr.: »…, ker če ne bi se
men utrgal.«).



Odsotnost pogovora o težavah med ljudmi (npr.: »Večina ljudi o tem ne govori …«).



Ljudje si težave lajšajo na različne načine (npr.: »Pa sej berem da jejo full unih
antidepresivov, pa samomore delajo, pa zadeti so nonstop …«).



Razmišljanje o načinu soočanja s težavami pri drugih družinah (npr.: »Mogoče so tudi pri
drugih družinah poskušali neke strategije …«).



Razmišljanje o izboljšanju lastnega stanja (npr.: »… in mislim, da mi bo to zelo
pomagalo.«).
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Ugotavljamo, da glede iskanja vzrokov za otrokovo stanje ne moremo trditi, da so matere
homogena populacija. Iz pridobljenih izjav je namreč razvidno, da so nekatere razmišljale o
izvoru otrokovih težav, druge pa se s tem niso ukvarjale. O iskanju vzroka otrokovih težav
pišejo tudi drugi avtorji (Juul 2010, 29; Seligman in Darling 2007, Sen in Yurtsever 2007,
248). Eno izmed področij, ki materam predstavlja breme, je tudi otrokova prihodnost, saj jim
ta vzbuja negotovost. O tem v svoji raziskavi piše tudi Ivačič (2005, 51). Pomembna
ugotovitev se nam tukaj zdi, da matere razmišljajo o izboljšanju lastnega stanja in zavedanju
posledic, ki jih prinesejo nerazrešene težave.
Doživljanje negativnih občutij
Matere so v intervjujih spregovorile tudi o negativnih občutjih, ki jih doživljajo v vlogi matere
otroka s posebnimi potrebami. Raznolikost občutij jasno kaže na to, da je materinska vloga v
tem primeru vse prej kot lahka. Za boljšo predstavo, kakšna občutja doživlja mati otroka s
posebnimi potrebami, jih prikazujemo v nadaljevanju.


Doživljanje šoka (npr.: »To je šok.«).



Doživljanje obremenjenosti (npr.: »Ves čas si obremenjen s tem …«).



Doživljanje jeze (npr.: »Bila sem zelo jezna.«).



Neresničnost dogajanja (npr.: »…, da se to lahko zgodi le v filmu.«).



Zmanjšanje upov in želja (npr.: »…, da sedaj ne upam več tako zelo.«).



Občutek, da je težko živeti (npr.: »Zlo težko je v bistvu.«).



Doživljanje osamljenosti (npr.: »Ne, nihče mi ni stal ob strani.«).



Občutje nakopičenih nerazrešenih stvari (npr.: »Večkrat so ta obdobja, ker se naberejo
stvari.«).



Doživljanje napora in hudega (npr.: »Mislm to so hude, naporne bitke.«).



Občutje obremenjenosti zaradi vsakodnevne skrbi za otrokova ravnanja (npr.: »… in to je
velik pressure zdej no za eno babnco z dvema otrokoma.«).



Doživljanje lastne situacije kot hude (npr.: »Je kr huda scenca.«).



Obžalovanje, ker je mlajši otrok preveč uvideven (npr.: »Na žalost se nad tem nikol ne
prtožuje.«).



Občutek izpitosti (npr.: »Sm kr izpita, ker ta otrok me je res kr fajn namuču.«).



Občutek utrujenosti (npr.: »Sm res fajn utrujena no.«).
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Občutek groze ob misli na otrokovo prihodnost (npr.: »Groza me je.«).



Občutek, da bo treba zdržati (npr.: »Treba bo zdržat.«).



Doživljanje negotovosti, ko drugi ocenjujejo otroka (npr.: »Ubistvu nikol ne vem kje in kaj
bo, kako bojo precenli.«).



Doživljanje strahu (npr.: »A veš kaj se pa bojim ane …«).



Doživljanje otroka kot motečega (npr.: »Men gre na k****, poln kufr ga že mam.«).



Mama se počuti krivo zaradi besed terapevtov (npr.: »… in ker sm dobila feedback, da
nismo prou nardil.«).



Občutje izviselosti (npr.: »Jst sm pa nekako izvisela, počutila sm se osamljeno.«).



Občutek nerazumljenosti (npr.: »Ma maš občutk da te noben dobro ne razume v tej
situaciji.«).



Neprijetni občutki zaradi nevednosti o otrokovem stanju (npr.: »Mene je full motila ta
nevednost.«).



Občutje obremenjenosti s skrbjo (npr.: »Enostavno smo mamice tiste, k mormo poskrbet
zase in za otroka.«).



Doživljanje krivičnosti (npr.: »Tako smolo smo mel, z vsemi dohtarji z vsem … kt da bi se
vse zarotil prot nm.«).



Občutje žalosti zaradi zavisti drugih (npr.: »Kr žalostn, ampak tko je, da ti je človk fouš,
ker je tvoj otrok shodu.«).



Mamin strah, da bo pregorela (npr.: »Jst sm sam čakala, da bo za mano pršlo.«).

Ugotavljamo, da se matere otrok s posebnimi potrebami soočajo s težkimi in pogosto
nenaslovljenimi občutji. Naše ugotovitve se skladajo z raziskavo avtoric Sen in Yurtsever
(2007, 244), ki opisujeta doživljanja mater ob soočanju z diagnozo. V tej študiji je 57
odstotkov mater poročalo o doživljanju globoke žalosti, 54 o preplavljenosti z občutji, 37
odstotkov je doživljalo jezo in 8 odstotkov jih je poročalo o osamljenosti. Tudi O'Connell,
O'Halloran in Doody (2013, 381) ugotavljajo, da lahko starši otrok s posebnimi potrebami
doživijo velike spremembe na področjih, kot so čustvena stabilnost, družabno življenje,
pričakovanja, družinski načrti, službeno življenje in finančno stanje. Nadalje ugotavljajo zelo
pogosta občutja osamljenosti in izoliranosti. Poleg omenjenih negativnih posledic Seligman in
Darling (2007, 41) naštevata še pomanjkanje spanja, izgubo energije, zaskrbljenost in
anksioznost. Zaključimo lahko, da vsi avtorji prepoznavajo podobna negativna občutja pri
starših otrok s posebnimi potrebami, kot jih v naši raziskavi ugotavljamo mi pri materah otrok
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s posebnimi potrebami. Zaradi nespornega dejstva, da je spekter negativnih doživljanj v tem
primeru res velik, se nam na tem mestu zdi nujno opozoriti na potrebo po terapevtskem delu z
materami otrok s posebnimi potrebami in jim tako skušati pomagati razumeti ta občutja in jih
sprejeti.
Doživljanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti
Intervjuvane matere so z nami delile tudi svoje poglede na preteklost, sedanjost in prihodnost.
Njihove izjave so prikazane spodaj.


Primerjava pogostosti obiska družinskega prostora sprostitve s preteklostjo (npr.: »Najprej
smo hodil na 14 dni, zdej pa enkrat na dva mesca.«).



Odsotnost sprotnega dojemanja situacij, ker je bilo preveč vsega naenkrat (npr.: »Mi smo
res mel ogromn šokov, tko da mogoče nismo niti skoz dojemal kaj se nam dogaja.«).



Nujnost sprejemanja življenjskih izzivov (npr.: »… in zdej morš sprejet in nardit kar je
treba.«).



Mamina predstava o otrocih s PP je bila pred lastno izkušnjo drugačna (npr.: »Si
predstavljam, da majo take predstave o otrocih s posebnimi potrebami, ku sm jih mela jst
prej.«).



Razmišljanje o trenutnem stanju družine (npr.: »Sedaj pa mislim, da smo ven iz
najhujšega.«).



Razmišljanje o trenutnih prioritetah (npr.: »Trenutno se mi zdi bolj pomembno …«).



Zavedanje trenutnih težav (npr.: »Vem, kaj so moji trenutni problemi in jih želim
odpraviti.«).



Primerjava s preteklostjo (npr.: »Lahko rečem, da sem imela kakšnih 10 let nazaj večje
upe in pričakovanja.«).



Nezmožnost napovedati prihodnost (npr.: »Ker nihče ne more napovedati, kako bo v
prihodnosti.«).



Kvalitete družine v primerjavi s preteklostjo (npr.: »Imamo dobre terapevte, pomoč od aupair …«).

Ugotavljamo, da so matere primerjale svoje in tudi življenje celotne družine s preteklostjo.
Pokazalo se je, da so v letih življenja z otrokom s posebnimi potrebami zaznale kar nekaj
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sprememb, predvsem pa se zdi pomembno, da se matere zavedajo trenutnih težav, ki jih želijo
odpraviti, in da prepoznavajo svoje kvalitete v primerjavi s preteklostjo. Ugotovili smo tudi,
da so nekatere matere pred lastno izkušnjo materinstva otroku s posebnimi potrebami drugače
dojemale takšne otroke, kar ugotavljata tudi Seligman in Darling (2007, 106). Matere so
spregovorile tudi o tem, da so se njihovi upi v primerjavi s preteklostjo zmanjšali, nekatere pa
prav v tem, da nihče ne more napovedati razvoja bolezni njihovega otroka, vidijo priložnost
za ohranjanje upanja. Podobno tudi Ivačič (2005, 51) ugotavlja, da je upanje tisto, ki matere
otrok s posebnimi potrebami žene naprej in jih motivira pri iskanju pomoči.
Doživljanje pozitivnih občutij in želja
Da materinstvo otroku s posebnimi potrebami ni le skupek nenehnega pomanjkanja časa,
bojev z institucijami, prilagajanja in iskanja pomoči za otroka, so matere izrazile z zelo
različnimi opisi. V nadaljevanju prikazujemo pozitivna občutja, ki jih matere doživljajo v
svoji materinski vlogi otroku s posebnimi potrebami, in njihove želje po izboljšavah.


Občutje samozaupanja in verjetje v rešitev (npr.: »Jst sm v štartu vedla, da bom neki
najdla, da bom tega otroka rešila.«).



Presenečenost nad lastno vzdržljivostjo (npr.: »Ni mi jasno, od kje pobiram energijo.«).



Hvaležnost zaradi uspešnosti akcije zbiranja denarja (npr.: »Jst se lohk ne vem komu
zahvalm, da je bla ta akcija tko sprejeta.«).



Zavedanje, da ni vse samo negativno in težko z otrokom s PP (npr.: »Ma pa tud ona
puhno dobrih in lepih trenutkov.«).



Navdušenje nad otrokovim napredkom (npr.: »… in usak korak k ga otrok nardi, ti je
waw.«).



Pozitivnejši pogled na življenje (npr.: »Zdej na življenje bl pozitivno gledam.«).



Želja po alternativni pomoči (npr.: »… al pa mogoče kšna alternativa.«).



Želja po izmenjevanju izkušenj (npr.: »Res sm pogrešala da bi si s kom izmenjevala
izkušnje.«).



Občutje sreče, ker je otrok takšen, kot je (npr.: »Jst še vedno pravm, da mam srečo da
mam takga otroka.«).



Želja po napotkih in razlagi (npr.: »…, da bi ti kdo dal napotke in ti razložu.«).



Želja po pogovoru brez prisotnosti otroka (npr.: »Samo pogovor mogoče, brez otroka.«).
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Želja po psihološki pomoči (npr.: »Pa mogoče psihološka pomoč bi mi pomagala.«).



Želja po podpori takoj, ko izveš diagnozo (npr.: »Rabli bi, da ti takoj ob rojstvu nekdo
ponudi pomoč.«).



Občutek poplačanosti (npr.: »…, ampak dobiš veliko nazaj povrnjenega.«).



Pozitivna izkušnja starševstva (npr.: »Moja izkušnja starševstva je pozitivna.«).



Občutek umirjenosti, ko dojameš nekatere stvari (npr.: »Ker ti dejansko se skuliraš, ko
ozavestš neke stvari.«).



Materina želja po argumentiranih odgovorih (npr.: »In bi me potem z argumenti
prepričal …«).



Pozitiven vpliv zavedanja težav drugih (npr.: »… in ne vidiš vsega več tako tragično.«).



Doživljanje upanja (npr.: »in tako imava upanje.«).



Pričakovanje dobrih posledic (npr.: »…, da bo vse v redu.«).

Matere so v več primerih izrazile željo po večji podpori in pomoči. Da obstoječa pomoč
materam otrok s posebnimi potrebami ni zadostna, ugotavljajo tudi drugi raziskovalci (Sen in
Yurtsever 2007, 248). Nadalje ugotavljamo, da otrokov napredek pri materah vzbuja občutja
sreče in zadovoljstva, kar se sklada z ugotovitvijo avtoric Lovenfosse in Viney (1999, 435).
Ugotavljamo tudi, da matere govorijo o doživljanju sreče, presenečenosti nad svojimi
sposobnostmi in verjetju v pozitiven razplet situacije.
Matere so v nekaterih primerih izrazile tudi željo po alternativni pomoči, kar so pred nami
ugotavljali že Ivačič (2005, 51), ki ugotavlja, da so matere v alternativni medicini iskale
predvsem upanje, od katerega jih je uradna medicina odvrnila, in Graungaard in Skov (2007,
302). Slednja pišeta, da so se starši k alternativni medicini zatekli zato, ker so želeli otroku
pomagati na kakršenkoli način. Da si matere po prejetju diagnoze želijo podpore in da v
celotnem procesu potrebujejo argumentirane odgovore na svoja vprašanja, ugotavlja tudi
Taanila (2002, 1290). Ob koncu torej lahko podamo ugotovitev, da materinstvo otroku s
posebnimi potrebami v materino življenje nikakor ne prinaša samo negativnih občutij, ampak
tudi veliko pozitivnih, ki jih oblikujejo v boljše osebe.

101

MATERINO DOŽIVLJANJE
Področje

materinega

doživljanja

smo

razdelili

v

štiri

podkategorije:

materina

samoiniciativnost, materina občutja o sebi, preobremenjenost matere in materina skrb za
lastne potrebe. V nadaljevanju prikazujemo posamezne podkategorije.
Materina samoiniciativnost
Pisali smo že o tem, da morajo biti matere aktivne v sodelovanju z otrokovimi strokovnimi
delavci, v naslednjih izjavah pa ugotavljamo tudi pomen materine aktivnosti pri iskanju
informacij, učenju tehnik za pomoč otroku in lastnega dela z otrokom.


Pomembna lastna iniciativnost (npr.: »Vse informacije moraš poiskati sam.«).



Materino učenje tehnik v šoli (npr.: »Zdej k bom šla v šolo in bom vidla kako oni tam z
njim delajo.«).



Mediji pomemben vir informacij (npr.: »Zdej je lažje, se da prek medijev kaj izvedet.«).



Pomembno preživljanje časa z otrokom (npr.: »Jst sm se hotla čimveč z njim ukvarjat.«).



Udeleževanje izobraževanj (npr.: »Jst bom šla zdej na izobraževanje za ABO.«).



Brez samoiniciativnosti bi otrokovo stanje od začetka šolanja nazadovalo (npr.: »Če neb
mi še drugam hodil, bi njeno stanje nazadvalo odkar je v šoli.«).



Otrokov napredek zaradi dela doma (npr.: »… in ko smo s tem začel, se je njej full
izbolšalo razumevanje.«).



Ob odsotnosti maminega truda bi bil otrok prepuščen tabletam (npr.: »Če neb jst težila in
se trudla z njo, bi ona bla doma vsa zadeta od tablet.«).



Raziskovanje otrokove bolezni (npr.: »Pol sm vidla, da so pr ns ene metode, ki ne
učinkujejo oziroma so zlo kratkoročne.«).



Mama na spletu odkrije otrokovo bolezen (npr.: »… in ko je men kapnl, po vsem kar sm
prebrala, da ma moj otrok cerebralno paralizo …«).



Nenehno opozarjanje otroka na pravilno gibanje (npr.: »Jo morm skoz opozarjat, skoz ji
težit.«).



Vzpostavitev stika neposredno z zdravniki v ZDA (npr.: »… in sm kontaktrirala direkt te v
Ameriki.«).
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Ob odsotnosti informacij od otrokovih strokovnih delavcev, ki bi zadovoljile želje mater, so te
večinoma iskale dodatne razlage na svetovnem spletu. Naše ugotovitve o iskanju informacij o
bolezni in novih metod zdravljenja se skladajo z ugotovitvami, ki so jih izpostavili Juul (2010,
67) in Seligman in Darling (2007, 118), smo pa v intervjujih obravnavali celo primer, ko je
mati na podlagi lastne iniciativnosti toliko časa raziskovala otrokove bolezenske znake, da je
na spletu odkrila njegovo diagnozo. Poleg samoiniciativnega iskanja informacij ugotavljamo
tudi, da so bile matere aktivne pri delu z otrokom doma in da so za otroka poiskale še druge
obravnave zunaj javnih centrov. Podobno ugotavljata Jones in Passey (2005, 39), da je v njuni
raziskavi več kot polovica staršev poleg obstoječih iskala še druge vire informacij in podporo
ter nadaljevala samostojno delo z otrokom doma. Graungaard in Skov (2007, 305)
ugotavljata, katere tehnike so uporabljali starši v primerih, ko je šlo za nedoločljivost ali
negotovost o otrokovi diagnozi: zahtevali so informacije, samostojno raziskovali otrokovo
stanje in priganjali zdravnike, naj raziskave opravijo čim prej.
Materina občutja o sebi
Z izkušnjo materinstva otroku s posebnimi potrebami so matere spoznale tudi veliko o sebi. V
izjavah pripovedujejo o osebnostni rasti, spoznanju lastne moči in sposobnosti ter
preoblikovanju osebnosti. V nadaljevanju navajamo izjave, v katerih so matere govorile o
sebi.


Materina nagnjenost k temu, da za težave najprej krivi sebe (npr.: »…, ker js sm tko, da
vedno najprej probam dat nase.«).



Doživljanje sebe kot stabilne (npr.: »Js sm zlo pr seb človk.«).



Priznanje lastnih napak (npr.: »Lej, tud on je bil dobr da me je prenašu v nekih stvareh.«).



Ugotovitev o psihični stabilnosti (npr.: »…, da sm močnješa, kot sm mislna da sm.«).



Ugotovitev o lastni sposobnosti (npr.: »Ugotovila sm, da sm več sposobna kot sm včasih
mislna, da sm.«).



Razmišljanje o odnosu z otrokom, če mu ne bi omogočila operacije (npr.: »A bi si jst
upala otroku čez 20 let pogledat v oči, pa rečt da bi lahko hodu?«).



Slabo počutje otroka povzroči slabo počutje pri mami (npr.: »Zdej če je otrok vs bogi, si
valda tud ti.«).
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Sprememba osebnosti kot posledica materinstva otroku s PP (npr.: »Jst sm bla kot
najstnica zlo umirjena in sramežljiva in sm se na žalost s to izkušnjo naučila bit bl
ostra.«).



Osebnostna rast kot pozitivna posledica starševstva otroku s PP (npr.: »Osebnost se ti
okrepi, se naučiš določenih prijemov.«).



Nestrpnost ob poslušanju pritoževanja drugih mamic (npr.: »Včasih se zavedam, da sm
nestrpna … ker poslušam kšno mamo, ki jamra o neki stvareh.«).



Težava pri izbiranju sogovornikov, saj ne želi dobiti nerazumevanja (npr.: »Ni mi problem
o tem govorit ...,. večji problem je, komu to povedat, da ne bo mislu da jamram.«).



Motiviranost ob otrokovem napredku (npr.: »… in sm tud jst dobila voljo, ker sm vidla
napredek.«).

Med izjavami izstopajo trditve, ki govorijo o osebnostni rasti in napredku mater, kar se ujema
s trditvami avtoric Perry (2004, 10), Ivačič (2005, 53) ter Lovenfosse in Viney (1999, 435–
436). Z analizo intervjujev prepoznavamo pomen otrokovega napredka kot močnega
motivacijskega dejavnika, ki matere spodbuja k nadaljnjim prizadevanjem za otrokovo rast in
razvoj, kar je skladno z ugotovitvijo raziskovalke Ivačič (2005, 53), ki piše, da se matere
veselijo majhnih stvari in vsakega otrokovega napredka. Ivačičeva ugotavlja tudi pridobitev
samospoštovanja pri materah z izkušnjo materinstva otroku s posebnimi potrebami, kar se je
pokazalo tudi v naši raziskavi, saj so matere povedale, da so skozi ta proces spoznale svojo
moč in sposobnost.
Ugotavljamo tudi, da so matere postale občutljive na pritoževanje drugih ljudi o težavah, ker
se zavedajo, da so same v mnogo težji situaciji. Podobno tudi Perry (2004, 6) piše, da so
nekatere družine lahko povsem izčrpane zaradi otroka, čigar težave izgledajo relativno
majhne, druge družine, ki imajo otroka s težjimi motnjami, pa se s tem spoprijemajo na zelo
funkcionalen način in s to izkušnjo pridobijo nekaj dobrega zase.
Matere želijo narediti vse, kar je v njihovi moči, da bi otroku pomagale in mu omogočile
najbolj optimalen razvoj. Trud, ki ga tako vlagajo v iskanje možnosti za pomoč otroku, služi
tudi njihovi notranji pomirjenosti in potrditvi, da so naredile vse, kar je bilo možno. Na ta
način z otrokom ohranjajo iskren odnos. Našo ugotovitev potrjujeta Graungaard in Skov
(2007, 301–302), ko ugotavljata pomen, ki ga ima za starše zavedanje, da so otroku pomagali
z vsemi sredstvi, ki so jim bila na voljo.
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Preobremenjenost matere
Z materami smo se v intervjujih dotaknili tudi njihove obremenjenosti z vsakodnevno skrbjo
za otroka s posebnimi potrebami. Izjave kažejo, da matere kot največjo težavo izpostavljajo
pomanjkanje časa in da se v vsem tem nenehnem dogajanju pogosto počutijo osamljene.
Spodaj prikazujemo izjave, ki kažejo na preobremenjenost mater.


Izguba časa in energije pri iskanju informacij (npr.: »… in ti iskanje vzame veliko časa in
energije.«).



Pomanjkanje časa zase (npr.: »…, da nisem imela časa iti k zdravniku.«).



Učenje z otrokom (npr.: »Ogromno, ogromno enga učenja z njim.«).



Posledice preobremenjenosti (npr.: »Zlo sm psihično obremenjena, zlo slabo spim.«).



Kljub pomoči je na koncu breme na mami (npr.: »Ampak še vedno je up to me konc
koncu.«).



Mama prevzema vso skrb (npr.: »Jst sm še tak tip da sm zlo nalagala sama nase.«).



Občutje obremenjenosti do otrokovega vstopa v šolo (npr.: »Do šole sm jst čutila, da
morm full delat sama z njim.«).



Vnaprejšnja priprava obrokov za otroka, da je sploh kaj pojedel (npr.: »Obroke sm vnaprej
pripravljala, tko da takoj ko je zaspala, sm jo začela hrant.«).



Navajenost na konstantno utrujenost (npr.: »Ubistvu se nekako navadiš, da si skoz
zmatran.«).



Spanje ob prostih dnevih (npr.: »… in ko sm kdaj med tednom fraj kšn dan, takrat spim, da
se regeneriram, da gre tedn lahko spet naprej.«).



Mamine zaposlitve na igrišču (npr.: »…, jst sm pa z otroki, ker gre pred tobogan, da travo
v usta, poje pesk …«).



Mame so bolj obremenjene kot očetje (npr.: »… in večinoma je vse na mamicah, smo bl
obremenjene v vsem tem procesu.«).



Mama je dobivala navodila in delala vaje z otrokom doma (npr.: »Vedno je blo tko, da
smo šli nekam, dobl navodila in pol to delal.«).



Vsakodnevno izvajanje terapije doma (npr.: »Doma delamo vsak dan dve uri eno
terapijo.«).



Vidne posledice utrujenosti (npr.: »Sej se mi vid po podočnjakih, da sm neprespana.«).
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Prekinitev terapij zaradi preobremenjenosti (npr.: »Tok enih stvari je blo, da sm šla h
terapevtom in rekla da nas dva mesca ne bo.«).



Doživljanje težav v starševstvu otroku s PP (npr.: »Zame je edini problem tega, da si starš
otroku s posebnimi potrebami, to, da ti vzame ogromno časa.«).



Želja po partnerjevi pomoči, da bi se razbremenila (npr.: »…, da bi ti padl mal dol, da bi
se razbremenila.«).

V uvodnem delu smo že pisali, da so najpogosteje matere tiste, ki prevzamejo skrb za otroka.
Tudi v naši raziskavi ugotavljamo, da matere pripovedujejo o svoji preobremenjenosti, ki se
kaže predvsem v vsakodnevni negi in skrbi za otroka s posebnimi potrebami, izvajanju
terapevtskih vaj z njim, učni pomoči in iskanju informacij za pomoč otroku. Poleg vseh teh
zadolžitev pa matere skrbijo še za preostale družinske člane, nekatere so tudi zaposlene. O
preobremenjenosti mater piše tudi Juul (2010, 52–53), ki pa dodaja, da so matere same tiste,
ki si pogosto nalagajo ogromno obveznosti in ne želijo prositi za pomoč, kar smo zaznali tudi
v naši raziskavi. Tudi Novljan (2004, 135) opozarja na pogostost telesne in duševne
preobremenjenosti matere zaradi neenakomerne porazdelitve skrbi za otroka med
partnerjema. Piše, da je del krivde tukaj tudi pri strokovnjakih, ki mami stalno nalagajo nove
zadolžitve, povezane z otrokovim napredkom, ob tem pa ne opazijo njene izgorelosti. Nadalje
Juul (2010, 52–53) opozarja na nujnost pogovora, ko se mati v skrbi za otroka počuti
osamljena in izčrpana. Da so matere s skrbjo za otroka preobremenjene, v svoji raziskavi
ugotavlja tudi Ivačič (2005, 52), in da si želijo pomoči, ki bi jih razbremenila predvsem pri
gospodinjskih delih in varstvu otroka. Matere so izpostavile, da jim zmanjkuje časa zase, kar
tudi Restoux (2010, 156) omenja kot glavno težavo staršev otrok s posebnimi potrebami.
Vsem, ki bi tem staršem želeli pomagati, tako svetuje, naj jim pomagajo pridobiti čas. Starši
namreč nujno potrebujejo čas zase, v katerem se posvetijo le sebi, partnerskemu odnosu in
drugim otrokom. Našim ugotovitvam o preobremenjenosti mater otrok s posebnimi potrebami
pritrjuje tudi raziskava avtorjev Troy, Connolly in Novak (2007, 257), ki je sicer obravnavala
ožje področje od našega, ker je proučevala zgolj starše avtističnih otrok, vendar so njihove
ugotovitve vseeno zelo zgovorne. Ugotavljajo, da je 45 odstotkov staršev porabilo do pet ur
tedensko, 33 odstotkov vsaj enajst ur na teden in 22 odstotkov staršev več kot dvanajst ur
tedensko za organizacijo in obiskovanje otrokovih izobraževalnih ali podpornih služb,
raziskovanje in zbiranje informacij, iskanje pomoči in posvetovanje s strokovnjaki.
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Materina skrb za lastne potrebe
Matere so spregovorile tudi o načinih, kako same skrbijo za lastne potrebe in s tem ohranjajo
duševno zdravje. Skrb za lastne potrebe prepoznavamo kot pomembno nalogo, ki ji morajo
matere namenjati čas, saj urejenost tega področja prinaša ugodnosti na vseh ostalih področjih.
V nadaljevanju prikazujemo, na kakšne načine matere skrbijo zase.


Počitek je pomagal mami (npr.: »…, ampak me je rešilo, da sm si fraj uzela.«).



Selekcioniranje ljudi, vrednih zaupanja (npr.: »Pa navadla sm se videt, komu lahko
zaupam.«).



Pomoč v športu in naravi (npr.: »Pa itak, šport in narava mi pomagata.«).



Trud za srečanja le s starši (npr.: »Se trudim, da se včasih dobimo sami s starši, brez
otrok.«).



Mama se oprijema vsake možnosti, ki bi ji lahko pomagala (npr.: »Vedno iščeš neke nove
možnosti, iščeš vse, kar ti lahko pomaga.«).



Pogovor kot način pomoči samemu sebi (npr.: »…, da sam sebe tko izprazneš.«).



Mama si mora vzeti čas zase (npr.: »Pa nujno, naj si mame vzamejo svoj prosti čas, to je
zlo pomembno.«).



Postavljanje lastnih omejitev (npr.: »En limit si more starš postavt.«).



Branje knjig o delu na sebi (npr.: »Najprej sm prebirala, prebirala …«).



Materina potreba po pogovoru (npr.: »Js sm govorila, js sm tak človk, jst to morm …«).



Govor o otrokovem stanju brez zadržkov (npr.: »Usem sm povedala, kako je z njim.«).

Ugotavljamo, da se matere zavedajo pomena skrbi zase in temu namenjajo svoj čas.
Ugotovljeno je skladno s tem, kar piše tudi Juul (2010, 55), da morajo matere najti tisto, kar
jih sprošča, jim daje energijo in moč, in da morajo zase skrbeti tudi zato, ker je to zelo
pomembno za celotno družino. Izjave kažejo, da matere za svoje potrebe skrbijo predvsem s
pogovori, branjem knjig, športom in počitkom, da pa so se zaradi izkušnje materinstva otroku
s posebnimi potrebami zase naučile skrbeti tudi tako, da prepoznavajo ljudi, ki jim v življenju
želijo dobro.
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7. INTERPRETACIJA

V magistrski nalogi smo ugotavljali, kako matere otrok s posebnimi potrebami doživljajo
pomoč in podporo drugih. Raziskava je pokazala, da materam primanjkuje podpore na vseh
šestih področjih, ki smo jih z empiričnim delom naloge izpostavili kot pomembne, in da se na
vsakem izmed teh področij kažejo pomembne stiske, ki bi jih bilo treba nasloviti. Izkazalo se
je, da so pomembna področja, na katerih se kaže materino doživljanje podpore, naslednja:
družinski in družbeni odnosi po rojstvu otroka s posebnimi potrebami, podporni mehanizmi za
starše, skrb za otroka s posebnimi potrebami, institucionalna podpora, življenje z otrokom s
posebnimi potrebami ter doživljanja, čutenja in dojemanja staršev. Materinstvo otroku s
posebnimi potrebami vsaka mati doživlja na svoj način; kar enim predstavlja težavo, lahko
drugim pomeni izziv, zato o proučevani skupini ne moremo govoriti kot o homogeni
populaciji. Ker matere materinstvo in prejeto pomoč občutijo na različne načine, ne moremo
oblikovati vzorca doživljanja podpore, ki bi bil za vse matere enak. Kakovost in količina
prejete podpore sta namreč odvisni od več dejavnikov, ki na koncu vplivajo na materino
doživljanje podpore. Med njimi ključno vlogo odigrajo odnosi, ki jih mati zgradi s partnerjem,
z otrokom s posebnimi potrebami, s preostalimi družinskimi člani, s prijatelji, z institucijami
in z neformalnimi oblikami pomoči.
Na področju družinskih in družbenih odnosov po rojstvu otroka s posebnimi potrebami se je
izkazalo, da matere doživljajo pomembne stiske na vseh področjih. Kljub ugotovitvam, da je
nekatere partnerje rojstvo otroka s posebnimi potrebami tesneje povezalo, je nujno izpostaviti
pomanjkanje podpore, ki ga matere doživljajo od partnerjev. Matere so govorile o
pomanjkanju komunikacije s partnerjem, zapostavljanju partnerskega odnosa zaradi
prevelikega posvečanja otroku in odsotnosti podpore, ki bi jo lahko nudil partner, o čemer
piše tudi Dyson (2010, 51). V skrajnem primeru so nesoglasja med partnerjema vodila tudi do
ločitve, ob pojasnjevanju katere pa moramo biti previdni, saj razlog zanjo ne tiči nujno v
otroku s posebnimi potrebami, temveč gre za skupek mnogih nerazrešenih težav, kar
ugotavlja že Zioloko (1991, 30). Tudi v primerih, kjer je rojstvo otroka s posebnimi potrebami
partnerja zbližalo, zaznavamo potrebo po prilagajanju partnerjev in očetovo aktivno
vključevanje, na kar opozarjata tudi Seligman in Darling (2007, 232), ko pišeta, da morajo
institucionalni viri pomoči spodbujati očete k sodelovanju pri vzgoji in pomoči materi in jasno
predstaviti dejstvo, da nefunkcionalen oče v družinski sistem vnaša dodaten stres.
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Področje odnosa staršev z otroki se je z materine perspektive izkazalo za stresno predvsem
glede tega, da je mati konstantno postavljena pred preizkušnjo, da svoj čas sorazmerno
razporeja med vse otroke. Matere so tako spregovorile o svojem nezavedanju, da jih
potrebujejo tudi sorojenci, neenakomerni porazdelitvi časa med otroke in spodbujanju
sorojencev k skrbi za otroka s posebnimi potrebami, kar smo zaznali tudi pri drugih avtorjih
(Novljan 2004, 124–131; Rehm in Bradley 2005, 71). Kot učinkovito strategijo, ki jo matere
uporabljajo za blaženje in uravnavanje odnosa z vsemi otroki, prepoznavamo pogovor. O
pomenu pogovora staršev otrok s posebnimi potrebami z otrokovimi sorojenci pišeta tudi
Giallo in Gavidia-Payne (2006, 945). Odkrit pogovor z vsemi otroki se je v našem primeru
izkazal kot blažitelj materine stiske. Kljub temu da smo obravnavali mnogo primerov, kjer se
oče ni vključeval v skrb za otroka, pa v primerih, ko je oče odigral aktivno vlogo pri skrbi in
negi za otroka, matere to doživljajo kot učinkovito pomoč in razbremenitev.
Na področju odnosa z okolico prav tako prepoznavamo odsotnost učinkovitega in delujočega
sistema pomoči, ki bi materam otrok s posebnimi potrebami pomagal pri vsakdanjem
življenju. Matere so omenjale težave v odnosih s prijatelji, sorodniki in bližnjo okolico.
Izkazalo se je, da so stari starši lahko neprecenljiv vir pomoči, ki materi največkrat pomaga z
varstvom in opravljanjem hišnih opravil (tudi Green 2011, 11), hkrati pa lahko tudi vir
dodatnega stresa, ko otrokovega stanja niso zmožni sprejeti (tudi Seligman in Darling 2007,
266). Matere so tudi v takšnih primerih razvile strategije, kako si olajšati življenje, in so tako
uporabljale pomanjkljivo informiranje starih staršev o otrokovem stanju. Prav tako so se
materini prijatelji izkazali za vir pomoči ali vir dodatnih težav. V primerih, ko matere niso
doživljale podpore prijateljev in so se ob njih počutile nelagodno, so prijateljske stike
prekinile, o čemer pišejo tudi drugi avtorji (Jones in Passey 2005, 42; Rehm in Bradley 2005,
70). Kot neprecenljiv vir pomoči za mater pa so se izkazali prijatelji, ob katerih je doživljala
občutja podpore in razumevanja.
Na področju podpornih mehanizmov za starše smo ugotovili, da med materami prevladuje
mnenje, da bi jim partnerska ali družinska terapija lahko pomembno pomagala pri ohranjanju
odnosov in izboljšanju njihovega življenja. O pozitivnih učinkih terapije na posameznika
pišejo tudi drugi avtorji (Perry 2004, 8; Seligman in Darling 2007, 315), vendar smo vsi
skupaj enotni o načinu odločitve za terapijo; verjamemo namreč, da so izboljšave mogoče le
tam, kjer gre za motiviranost posameznika in kjer ta ni prisiljen v obiskovanje terapevtskih
srečanj. O tem so spregovorile tudi matere, ki menijo, da mora biti človek dovolj zrel, da
prepozna potrebo po pomoči in jo tudi poišče.
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Kar se nam v tem delu zdi skrb vzbujajoče, je odsotnost poznavanja področja terapevtskega
dela s starši, ki smo ga zaznali pri nekaterih materah. Ob vprašanjih o mnenju o terapiji,
njenih pozitivnih učinkih in morebitnih kritikah so nekatere matere ostale brez besed in
pojasnile, da niso vedele, da taka pomoč obstaja.
Kot zelo pomembni področji, na katerih matere najdejo pomoč zase, sta se izkazali področji
skupin za starše in odnosov s starši s podobno izkušnjo. Matere namreč v tovrstnih odnosih
doživljajo občutja pripadnosti, razumljenosti in opore ter se v svojih občutjih ne počutijo več
osamljene. Pomen omenjenih odnosov prepoznavajo tudi drugi avtorji (Ivačič 2005, 53; Perry
2004, 9; Solomon, Pistrang in Barker 2001, 125–127). Omenjeni odnosi so za matere otrok s
posebnimi potrebami tudi vir kakovostnih in preverjenih informacij o razpoložljivi pomoči za
otroka, terapevtskih pripomočkih in obravnavah, vključevanju v proces izobraževanja in
drugih podatkih, o katerih se z osebami brez podobne izkušnje težko pogovarjajo.
Pomembna ugotovitev, ki izhaja iz izjav mater, je njihova želja po prisotnosti strokovnjaka v
skupinah za starše, ki bi pogovore vodil, jih usmerjal in nudil dodatne razlage, če bi jih starši
potrebovali. Omenjeno dejstvo jasno nakazuje, da matere želijo pomoč strokovnjakov in
sodelovanje z njimi, kar za koristno ocenjujeta že Shechtman in Gilat (2005, 283).
Ugotavljata, da skupina, ki jo vodi strokovnjak, na svojih srečanjih uporablja različne
terapevtske tehnike, ki staršem pomagajo priti v stik z lastnimi občutji in jim jih pomagajo
predelati. Ob tem moramo nujno opozoriti na pomanjkljivost glede skupin, ki smo jo zaznali v
izjavah mater, ki ne živijo v velikih mestih. Omenjene matere namreč pogrešajo take skupine,
ki bi bile v njihovi bližini; mnoge se skupinam ne pridružijo prav zaradi oddaljenosti, saj ob
vseh obveznostih in težavah z varstvom preprosto nimajo časa za vožnjo v oddaljene kraje.
Kot možno rešitev so v takih primerih izpostavile obstoj internetnih skupin za starše, kjer si
na neki način lajšajo svoje težave.
Področje skrbi za otroka s posebnimi potrebami je naslednje področje, kjer potrebe mater po
podpori in pomoči niso zadovoljene. Največje težave se pojavljajo ob soočanju staršev z
novico o otrokovi diagnozi, saj večina ni pripravljena na pretresljivo novico, zato v takih
trenutkih potrebuje še večjo podporo, ki pa je pogosto ni deležna. Matere so poročale o
različnih občutkih, ki so jih doživljale ob prejemu diagnoze, med drugim o osamljenosti,
neprimernih besedah zdravnikov, neprimernih okoliščinah ob prisotnosti drugih mamic v
porodnišnici, zakasnelem obveščanju in občutkih, da jih zdravstveni delavci obtožujejo. Do
podobnih ugotovitev prihajajo tudi drugi raziskovalci (Ivačič 2005, 54; Pearson, Simms,
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Ainsworth in Hill 1999, 7; Restoux 2010, 61; Rotovnik 1999, 186), kar jasno kaže na to, da
zdravstveno osebje, ki je prisotno ob porodu in kasneje ob posredovanju otrokove diagnoze,
ni dobro usposobljeno. Dejavniki, ki bi materam v trenutkih sprejemanja diagnoze olajšali
bolečino, so prisotnost partnerja ali nekoga drugega, ki jim je blizu, odsotnost drugih mamic v
prostoru in prisotnost zdravstvenega osebja, ki bi materi in partnerju nudilo oporo in odgovore
na vprašanja, povezana z otrokovo diagnozo.
V primerih, ko so se težave pokazale šele med otrokovim razvojem, so se nekatere matere
soočale s težavami, saj so pri otrokovih zdravnikih naletele na ignoriranje težav. Kljub temu
da so zdravstvene delavce seznanile s svojimi opažanji, jih ti niso jemali resno, kar
ugotavljata tudi Swallow in Jacoby (2001, 762). Seznanjanje otrokovega zdravnika z opažanji
težav tako materam predstavlja še dodaten stres, saj so zaradi zdravnikovih odzivov negotove.
V takih primerih matere uporabljajo različne strategije, med katerimi sta najpogostejši
vztrajnost pri obiskovanju zdravnika in boj za pomoč otroku ter odkritje izvora njegovih
težav.
Terapevtsko delo z otrokom v življenje mater otrok s posebnimi potrebami prinaša ogromno
stresa. Svojemu otroku želijo omogočiti najboljše možne obravnave, kar ima za rezultat
pogosto obiskovanje najrazličnejših terapevtov in poglobljeno iskanje metod, ki bi otroku
lahko pomagale. O iskanju najustreznejšega terapevta pišeta tudi Graungaard in Skov (2007,
301–302), Jones in Passey (2005, 42) pa dodajata, da starši menijo, da sami najbolje poznajo
otrokove potrebe, zato želijo, da jim strokovnjaki, ki delajo z otrokom, prisluhnejo. Da morajo
starši zaupati svoji intuiciji in se tudi o predlogih strokovnih delavcev odločati na podlagi
lastnih premislekov, poudarjajo tudi matere v naši raziskavi, ki pri odločanju prepoznavajo
pomembnost svoje vloge.
Vključevanje otroka s posebnimi potrebami v proces izobraževanja se je na eni strani
pokazalo kot razbremenitev matere, na drugi strani pa matere to obdobje doživljajo kot
izjemno stresno. Pomembno se zdi, da matere prepoznavajo prednosti, ki jih otroku prinaša
vključitev v posebno izobraževanje, in da si ne želijo otrokove vključitve v proces rednega
izobraževanja za vsako ceno, saj se zavedajo, da otroku s tem lahko povzročijo več težav kot
koristi. Kot izjemno pomemben dejavnik, ki vpliva na doživljanje mater, se je izkazal njihov
odnos s šolo ali vrtcem. Šolsko okolje, kjer matere občutijo vključenost, podporo in dobro
skrb za otroka, lahko deluje kot izjemna pomoč materi. Nasprotno pa v primerih, kjer se mati
počuti izključena iz procesa odločanja in opaža odsotnost vzajemne komunikacije, to lahko
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poveča njeno obremenjenost, saj se začne počutiti ogroženo in prevzame vlogo otrokovega
odvetnika, ki se z vsemi bori za otrokove pravice, o čemer pišejo tudi drugi avtorji (Hess,
Molina in Kozleski 2006, 153; Seligman in Darling 2007, 28).
Tudi na področju institucionalne podpore opažamo pomanjkanje in ugotavljamo potrebo po
izboljšavah. Kljub temu da smo s pridobljenimi izjavami mater ugotovili, da se stanje na
področju pomoči in podpore staršem izboljšuje, stanje še vedno ni zadovoljivo. Materam
največ težav povzroča odnos zdravstvenih delavcev, ki je neoseben, in njihova pretirana
uporaba strokovnih izrazov, ki materam ni v nikakršno pomoč. Da zdravniki in drugi
strokovni delavci pri sodelovanju s starši otrok s posebnimi potrebami uporabljajo omenjene
tehnike, ugotavljajo tudi Seligman in Darling (2007, 319), Wood in sodelavci (2009, 12) in
Ivačič (2005, 54). Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da nekateri strokovni delavci nimajo
posluha za izboljšave, ki se na področju posameznih bolezenskih stanj dogajajo v tujini.
Zaradi odsotnosti poznavanja naprednih tehnologij, ki lahko izboljšajo otrokovo stanje,
matere do strokovnih delavcev razvijejo nezaupanje in pogosto nehajo sodelovati z njimi.
Institucionalna podpora, ki bi bila na voljo staršem otrok s posebnimi potrebami, je v naši
raziskavi prepoznana skoraj kot neobstoječa. Matere namreč poročajo o tem, da je vsa pomoč
usmerjena le na otroka, vsi ostali družinski člani pa so prezrti. Podobno pišejo tudi drugi
raziskovalci (Ivačič 2005, 54; Perry 2004, 9; Sen in Yurtsever 2007, 248), ki prav tako
prepoznavajo neučinkovitost podpore za starše. Ob tem velja omeniti, da pričakovanja mater
glede institucionalne pomoči še zdaleč niso visoka, saj pričakujejo le kakšen nasvet, korekten
odnos in odprtost za pogovor. Kot veliko pomanjkljivost tu prepoznavamo odsotnost
strokovnega tima, ki bi staršem otrok s posebnimi potrebami razložil, kakšne oblike pomoči
lahko iščejo, in jih usmeril k strokovnjakom, če bi izrazili željo po podpori.
Področje življenja z otrokom s posebnimi potrebami razkriva spremembe, ki jih v življenje
družine prinese otrok in njegova diagnoza. Ugotavljamo, da so prizadeta vsa obravnavana
področja (doživljanje in vedenje sorojencev, življenje družine, spremembe v družinski
dinamiki in zaposlitev staršev), ki zaradi rojstva otroka s posebnimi potrebami zahtevajo
določene prilagoditve. Mnoge matere se po otrokovem rojstvu niso več vrnile na delovno
mesto, saj so se povsem posvetile skrbi za otroka, spet druge so se v službi soočale z očitki in
nerazumevanjem.
Varstvo otroka je naslednje področje, na katerem ugotavljamo pomanjkanje podpore. Matere
so spregovorile o težavah, ki jih imajo pri iskanju ustreznega varstva in odsotnosti ponudbe na
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tem področju, ter izpostavile občutke krivde, če prepogosto prosijo za varstvo. O težavah z
iskanjem varstva in strahom okolice pred to odgovornostjo pišejo tudi drugi avtorji (Rehm in
Bradley 2005, 70–71; Restoux 2010, 156–158), ki pa dodajajo, da je narava otrokove bolezni
pogosto takšna, da ni vsak človek primeren in usposobljen za skrb zanj. Ob vsem tem
prepoznavamo potrebo mater po razpoložljivosti zanesljivih oseb, ki bi zmogle paziti otroka
in na ta način razbremeniti mater ter ji tako omogočiti nekaj prostih trenutkov zase in za
preživljanje s sorojenci ali partnerjem.
Nezadostno podporo ugotavljamo tudi na področju finančne pomoči, ki je na voljo družinam
otrok s posebnimi potrebami. Prenizka finančna pomoč se kaže v javnem zbiranju denarne
pomoči za otroke in v starševskem nenehnem izbiranju in odločanju med določenimi
možnostmi, ki so po njihovem mnenju otroku bolj v pomoč. Starši se zelo dobro zavedajo, da
je otrokov napredek pogosto pogojen z njihovim finančnim stanjem, saj zasebne ustanove
prepoznavajo kot kakovostnejše in se zato pogosto odločajo za obravnave v takšnih centrih.
Da gre za nezadostno finančno pomoč, ugotavljajo tudi Ivačič (2005, 53), Restoux (2010,
175–180) in Seligman in Darling (2007, 134). Izkazalo se je tudi, da starši niso dovolj dobro
seznanjeni z finančnimi olajšavami, ki jih lahko uveljavljajo zaradi otroka s posebnimi
potrebami, za kar gre kriviti predvsem centre za socialno delo, ki bi morali starše obvestiti o
možnostih, ki so jim na voljo.
Doživljanja, čutenja in dojemanja staršev je področje, kjer znova ugotavljamo pomanjkanje
podpore in pomoči za starše. Raznolikost negativnih občutij, o katerih so v intervjujih
spregovorile matere, jasno kaže na nujnost izboljšave obstoječe pomoči. Nerazumljenost,
osamljenost, izviselost, strah, negotovost in groza so tako le nekatera občutja, s katerimi se
soočajo matere otrok s posebnimi potrebami. Podobna negativna občutja pri materah, ki v
veliki meri ostajajo nenaslovljena, prepoznavajo tudi drugi raziskovalci (O'Connell,
O'Halloran in Doody 2013, 381; Seligman in Darling 2007, 41). Zaradi rojstva otroka s
posebnimi potrebami so se nekaterim materam zmanjšali upi in pričakovanja, povezana s
prihodnostjo, nasprotno pa nekatere v nezmožnosti predvidenja otrokovega stanja v
prihodnosti vidijo upanje in ohranjajo pozitivno naravnanost.
Po drugi strani pa je naša raziskava pokazala, da matere v materinstvu otroku s posebnimi
potrebami doživljajo veliko pozitivnih občutij. Tako so na primer govorile o poplačanosti,
pozitivni izkušnji starševstva in sreči, ki jim jo prinaša otrok, hkrati pa so zaradi te izkušnje
spoznale veliko stvari o sebi, ki jim vlivajo dodatno moč in pogum. Materinstvo otroku s
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posebnimi potrebami jih je nagradilo z osebnostjo rastjo, kar kot pozitivno posledico
materinstva takšnim otrokom prepoznavata tudi Lovenfosse in Viney (1999, 435–436).
Zaradi pomanjkanja pomoči matere pogosto ukrepajo samoiniciativno. Ker pogrešajo boljšo
informiranost o otrokovem stanju, iščejo informacije na spletu ali pri drugih materah in
ugotavljajo, kako bi otroku še lahko pomagale. V želji po pomoči otroku se učijo tudi
dodatnih znanj, s katerimi doma izvajajo različne vaje z otrokom. Samoiniciativnost mater
smo zasledili tudi pri drugih avtorjih, tako Jones in Passey (2005, 39) ugotavljata, da starši
poleg informacij, ki jih dobijo od otrokovih strokovnih delavcev, iščejo dodatne možnosti in
razlage, s katerimi bi lahko pomagali otroku, njune izsledke pa potrjujeta Graungaard in Skov
(2007, 305).
Naša raziskava je razkrila tudi preobremenjenost mater otrok s posebnimi potrebami.
Ugotavljamo, da so v večini primerov matere tiste, ki imajo ključno vlogo pri skrbi in negi za
otroka, sodelujejo s strokovnjaki, ki otroka obravnavajo, z njim izvajajo različne terapevtske
aktivnosti in ga spremljajo na vseh obravnavah, ki se jih mora zaradi svojega stanja
udeleževati. Preobremenjenost mater v skrbi za otroka s posebnimi potrebami prepoznavajo
tudi Juul (2010, 52–53), Novljan (2004, 135), Ivačič (2005, 52) in Restoux (2010, 156).
Matere na tem področju izražajo želje po pomoči in si želijo razbremenitve in oddiha. V
vsakodnevni skrbi za otroka jim namreč kronično primanjkuje časa zase in za zadovoljitev
lastnih potreb. Raziskava je pokazala, da matere, ki si uspejo najti nekaj časa zase, tega
najraje preživijo aktivno z različnimi športnimi dejavnostmi, v stiku z naravo, z branjem
knjig, pogovori in počitkom. Izkazalo se je, da je čas, ki si ga mati lahko vzame le zase,
pomemben del samopomoči, ki jim omogoča sprostitev in jim da moči za nove izzive.
Izpostavljene ugotovitve nazorno kažejo, da je področje pomoči materam otrok s posebnimi
potrebami v Sloveniji nezadostno in premalo razširjeno. Odsotnost pomoči in primernega
naslavljanja materinih stisk lahko opazimo že ob soočanju z otrokovo diagnozo. V teh
trenutkih matere potrebujejo ob sebi dovolj podpore strokovnih delavcev, saj bi jim tovrstna
podpora pomagala premagati najtežja občutja, ki spremljajo prvo novico o otrokovem stanju.
Taanila (2002, 1290) je predlagala obliko pomoči, v kateri bi bili združeni zdravnik,
medicinska sestra, terapevt in socialni delavec. Omenjeni tim bi se s starši otroka s posebnimi
potrebami srečeval toliko časa, kolikor bi starši želeli, in jim nudil pomoč in podporo. S
predstavljenim predlogom se strinjamo tudi mi, saj menimo, da matere in ostali družinski
člani potrebujejo podporo prav od začetka. S to obliko pomoči bi se izognili marsikateri
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težavi, s katero se pri iskanju informacij in ustreznih terapevtov kasneje soočajo družine, saj
bi jim strokovni tim nudil vse informacije, jih usmerjal, obveščal in jim dodatno razlagal
nerazumljene novice.
Naslednji strokovni delavci, ki odigrajo zelo pomembno vlogo v življenju otroka in njegovih
staršev, so učitelji in vzgojitelji. V raziskavi smo ugotovili, kako pomemben je za otrokove
starše odnos, ki ga uspejo zgraditi z učitelji, zato predlagamo, da se učitelji in vzgojitelji še
dodatno izobražujejo o obstoju najrazličnejših motenj in o uporabi različnih tehnik, ki so v
pomoč otroku. Prav tako opažamo nujnost seznanjanja učiteljev s stiskami, v katerih se
pogosto znajdejo starši otrok s posebnimi potrebami, in predlagamo obravnavanje staršev kot
enakovrednih partnerjev v komunikaciji o nadaljnjih otrokovih učnih usmeritvah.
Vloga otrokovih terapevtov prav tako ni zanemarljiva, ko govorimo o doživljanju pomoči in
podpore pri materah obravnavanih otrok. Kljub dejstvu, da je njihova prvotna vloga pomoč
otroku in skrb za njegov razvoj, bi ti morali prepoznati stiske mater in jih po potrebi usmeriti
k strokovnjakom, ki so pristojni za pomoč staršem. Materam pa lahko tudi sami pomagajo
tako, da z njimi odprto govorijo o otrokovem stanju, pristopih, ki jih uporabljajo v
terapevtskem delu, in jim nudijo odgovore na vprašanja, ki starše zanimajo.
V naši raziskavi se je pokazalo tudi, da matere verjamejo v pomoč, ki jim jo lahko nudi
partnerski ali družinski terapevt, in da so matere, ki so bile vključene v terapevtski proces,
poročale o izboljšanju lastnega stanja. Menimo, da bi bilo starše otrok s posebnimi potrebami
nujno bolje in celoviteje seznaniti s pomočjo, ki jim jo lahko nudi družinski terapevt. V
terapevtskem procesu bi predvsem matere lahko izrazile svoje stiske, občutke osamljenosti,
jeze, strahu in negotovosti, jih s pomočjo terapevta predelale in lažje razumele, hkrati pa bi se
ob prisotnosti partnerja oba skupaj zavedla pomena, ki ga ima njun vzajemni odnos, in
prednosti, ki jih funkcionalen odnos prinaša celotni družini.
Ker smo v raziskavi prepoznali preobremenjenost mater in njihove težave pri iskanju varstva
za otroka, na tem mestu predlagamo aktivnejšo vključitev študentov študijskih smeri, ki jih to
področje zadeva (zakonske in družinske študije, specialna pedagogika, socialni delavec,
fizioterapija in druge), v pomoč materam otrok s posebnimi potrebami. Fakultete bi lahko v
sodelovanju s starši, ki bi izrazili željo po pomoči, oblikovale načrte pomoči, po katerih bi jim
študenti v okviru študijske prakse pomagali. Ta oblika sodelovanja bi prinesla koristi vsem
udeležencem, saj bi na ta način razbremenili matere, se z njimi pogovarjali, jim nudili
svetovalno podporo, pazili otroke, na drugi strani pa bi študenti res opravljali praktični del
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študija, ki je dejansko povezan s tem, kar želijo nekoč postati, in ta izkušnja bi jim prinesla
veliko novega znanja in neprecenljive izkušnje.
Ob koncu moramo spregovoriti tudi o omejitvah, ki jih ima naša raziskava. Kot največja
omejitev se kaže problematičnost posplošitve pridobljenih rezultatov na celotno populacijo.
Ob tem je treba poudariti, da cilj metode, po kateri smo izdelali magistrsko nalogo, ni
posplošitev ugotovitev, ampak je bolj pomemben prenos pridobljenih spoznanj na posamezen
obravnavan primer. Naše ugotovitve lahko posamezni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s
proučevano populacijo, uporabijo pri svojem delu in ob tem upoštevajo lastnosti vsakega
posameznika in okoliščine, v katerih se je znašel.
Naslednja pomanjkljivost našega raziskovalnega dela je retrospektivno poročanje mater, saj
so bile posamezne teme, o katerih smo govorili, za nekatere že precej oddaljene in je zaradi
tega lahko prišlo do posameznih napak. Matere so na nekatera vprašanja odgovarjale po
spominu na dogodke, ki so se zgodili pred več leti, in ob tem obstaja velika možnost, da so
katero pomembno podrobnost pozabile.
V prihodnje bi bilo smiselno poglobljeno raziskati vsako izmed šestih pridobljenih kategorij,
saj gre za široka področja, ki se jim zaradi prevelike obsežnosti nismo mogli v celoti posvetiti.
Zanimivo bi bilo ugotoviti, katere strategije se na posameznem področju lahko razvije za
pomoč materam otrok s posebnimi potrebami in kako jim pomoč sploh predstaviti.
Pomembno bi bilo ugotoviti, kako se lahko pomoč materam približa na način, ki jim je blizu,
in bi zaradi tega brez pomislekov in občutkov sramu posegle po njej.
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8. SKLEP

V raziskavi smo ugotovili, da lahko doživljanje podpore pri materah otrok s posebnimi
potrebami razvrstimo v šest kategorij: družinski in družbeni odnosi po rojstvu otroka s posebnimi
potrebami, podporni mehanizmi za starše, skrb za otroka s posebnimi potrebami,

institucionalna podpora, življenje z otrokom s posebnimi potrebami in doživljanja, čutenja in
dojemanja staršev.
V prvi kategoriji obravnavamo družinske in družbene odnose po rojstvu otroka s posebnimi
potrebami. Kategorija zajema spremembe v partnerskem odnosu, odnos staršev z otroki in
odnos z okolico, v katerem obravnavamo pomembne odnose, ki jih ima mati s sorodniki,
prijatelji in širšo okolico.
Druga kategorija vsebuje vire podpore, ki so na voljo staršem, med drugim partnersko
terapijo, skupine za samopomoč in druge skupine ter sodelovanje s starši s podobno izkušnjo.
V tretji kategoriji je zajeto doživljanje, povezano s skrbjo za otroka s posebnimi potrebami.
Vključeno je seznanjanje z otrokovimi težavami od okoliščin pred porodom, zaznavanja težav
in seznanitve z diagnozo do institucionalne skrbi za otroka in njegovega izobraževalnega
procesa.
Četrta kategorija, ki predstavlja institucionalno podporo, zajema oblike pomoči, ki so materi
in družini na voljo v institucijah, in pomanjkljivosti te podpore, kot jih vidi mati otroka s
posebnimi potrebami.
Peta kategorija govori o življenju z otrokom s posebnimi potrebami in osvetljuje življenje
otrokove družine, spremembe, ki jih je njegovo rojstvo povzročilo v družinski dinamiki, in
posledice, ki jih ima otrokovo stanje za celotno družino.
V zadnji kategoriji pa smo zajeli doživljanja, čutenja in dojemanja staršev. V prvem delu so
predstavljena občutja obeh staršev, nadalje pa je poudarek na materini skrbi za lastne potrebe,
doživljanju sebe, svoje samoiniciativnosti in preobremenjenosti.
V magistrski nalogi smo matere otrok s posebnimi potrebami prepoznali kot različno
popuacijo, ki podpore na doživlja na enak način. Nekatere matere se tako ob materinstvu
otroku s posebnimi potrebami soočajo s hujšimi stiskami na področju partnerstva, drugim pa
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večje težave predstavljajo institucije in odnosi z njimi. Kljub temu da doživljanja podpore ne
moremo posplošiti, pa lahko ugotovimo, da je področje pomoči in podpore, ki je namenjeno
materam, nezadostno razvito in pogosto materam tudi nepredstavljeno. Matere doživljajo
pomembne obremenitve na področjih skrbi za otroka, terapevtskega dela z njim in njegovega
vključevanja v proces izobraževanja, kar lahko vodi v izgorelost, a žal to ostaja v mnogih
primerih neopaženo.
Čeprav je področje materinstva otroku s posebnimi potrebami v tujini kar dobro raziskano,
obstoječa pomoč, namenjena materam otrok, ostaja prezrta. Zato je odprto temo nujno treba
nadalje raziskati in tako omogočiti materam otrok s posebnimi potrebami kakovostnejšo in
predvsem dostopnejšo pomoč, ki ne bo temeljila le na pomoči otroku, temveč bo tudi njim
prinesla pomembno razbremenitev in prostor, kjer lahko spregovorijo o svojih stiskah.
Pridobljeni rezultati prinašajo jasen znak, da je treba začeti prepoznavati stiske mater otrok s
posebnimi potrebami in v javnosti sprožiti ozaveščanje o omenjeni problematiki ter tako
spodbuditi sisteme za pomoč, da začnejo učinkoviteje delovati.
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9. POVZETEK

Z magistrskim delom je avtorica želela odgovoriti na raziskovalno vprašanje, kako matere
otrok s posebnimi potrebami doživljajo podporo drugih. Pri raziskovanju je uporabljala
metodo osnovane teorije, s katero je na podlagi empiričnih podatkov, pridobljenih z intervjuji
mater otrok s posebnimi potrebami, prepoznala njihovo doživljanje. Avtorica je z odprtim in
osnim kodiranjem oblikovala šest glavnih kategorij: družinski in družbeni odnosi po rojstvu
otroka s posebnimi potrebami, podporni mehanizmi za starše, skrb za otroka s posebnimi
potrebami, institucionalna podpora, življenje z otrokom s posebnimi potrebami in doživljanja,
čutenja in dojemanja staršev. Posamezne kategorije je avtorica nato podrobneje obrazložila s
podrednimi kategorijami in doživljanja mater primerjala z obstoječimi raziskavami. V svoji
raziskavi je avtorica ugotovila, da je podpora v primeru materinstva otroku s posebnimi
potrebami, ki se odraža v podpori partnerja, družine, materine socialne mreže in institucij,
nezadovoljiva in nezadostna ter posledično materi ne omogoča optimalnega spoprijemanja s
situacijo.
Magistrsko delo prinaša osvetlitev in poglobitev razumevanja problematike materinstva
otroku s posebnimi potrebami in odsotnosti pomoči za mater, ki je opazna v slovenskem
prostoru. Čeprav je področje materinstva otroku s posebnimi potrebami predvsem v tujini
dokaj dobro raziskano, pa so obstoječe raziskave osredotočene bolj na doživljanje materinstva
kot takega in ne na doživljanje podpore. Rezultati raziskovalnega dela prinašajo informacije,
ki so lahko v pomoč vsem, ki prihajajo v stik z materami otrok s posebnimi potrebami, še
posebej pa zdravstvenim delavcem in terapevtom.
Ključne besede: materinstvo, otrok s posebnimi potrebami, doživljanje podpore, skrb za
otroka, institucionalna podpora
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10. ABSTRACT

With her MA Thesis the author wanted to answer the research question how mothers of
children with special needs experience support for themselves provided by others. She used
grounded theory method on the basis of empirical evidence, gathered in interviews with
mothers of disabled children, to identify the mothers' experience. The following six main
categories were established, using the open and axial coding: familial relationships and social
relations after the child's birth, support mechanisms for parents, child care for children with
special needs, institutional support, living with a disabled child, and the parents' experiencing
and perception. Individual categories were additionally explained with subordinate categories
and the mothers' experience was compared with the existing research. In her research the
author established that the support in the case of mothers of children with special needs, in the
form of the support from the partner, the family, the mother's social network and from
institutions, is insufficient and consequently does not allow the mother to optimally deal with
the situation.
This MA Thesis sheds light on the understanding of the issues of motherhood of children with
special needs and the deficiency of support available for these mothers, which can be noticed
in Slovenia. Even though this area is fairly well researched in other countries, the existing
research is focused on experiencing motherhood as such and not on the experiencing of
support. The obtained results of the empirical part bring information that can be used to help
anyone who is in contact with mothers of children with disabilities, especially medical
workers and therapists.
Key words: motherhood, child with special needs, experiencing support, child care,
institutional support
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12. PRILOGE

INTERVJU

Intervju, ki smo ga uporabili za pridobivanje empiričnih podatkov, je bil sestavljen iz treh
delov: uvodnega, osrednjega in zaključnega dela.
UVODNI DEL INTERVJUJA



Kako bi opisali svojo izkušnjo biti starš otroku s posebnimi potrebami?



Kako ste izvedeli/spoznali, da ima vaš otrok posebne potrebe?
Vam je v teh trenutkih kdo stal ob strani? Če zdaj gledate nazaj na tisti čas, kaj bi vam
takrat pomagalo, da bi lažje sprejeli to dejstvo, da bi se lažje znašli? Kako so vam (ali bi
vam lahko) takrat pomagali vaši najbližji? Kako so vam (ali bi vam lahko) takrat pomagali
strokovnjaki?

OSREDNJI DEL INTERVJUJA


S katerimi težavami ste se kasneje srečevali (in so povezane s tem, da imate otroka s
posebnimi potrebami?)
S katerimi težavami ste se srečevali v vlogi starša otroka s posebnimi potrebami? S
katerimi težavami ste se srečevali v svojem partnerskem odnosu in ali so bile morda te
posledice dejstva, da imate v družini otroka s posebnimi potrebami? S katerimi težavami
ste se srečevali v odnosih z drugimi družinskimi člani, sorodniki, sodelavci, sosedi,
znanci ...



Vam je kdo pri teh težavah pomagal? Kakšno pomoč ste dobili? Kakšno pomoč ste
pogrešali?
Kdo je bila prva oseba, na katero ste se lahko obrnili? Katere so bile še druge osebe? O
katerih težavah ste se lahko pogovarjali z drugimi? Kakšno pomoč/podporo ste uspeli
dobiti od drugih? So bile težave, o katerih niste mogli z nikomer govoriti? Katere težave
so bile to?

i



Kako

vam

je

pri

soočanju

s

težavami

pomagal

vaš

partner?

Kako ste ob tem dojemali svojega partnerja? Kaj ste občutili do njega v tistem trenutku?
Kako se je on obnašal do vas? Ste partnerja videli kot podpornika? Na kakšen način vam
je pomagal? Se vam je zdelo, da se je v odnosu zaradi spremembe v družini spremenil
odnos med vama? Se vam zdi, da sta se s partnerjem različno soočala s sprejemanjem
otroka s posebnimi potrebami? Na kakšen način? Kakšna je bila komunikacija med vami
in partnerjem o stanju otroka s posebnimi potrebami?


Kako so se na prisotnost tega otroka v družini odzivali drugi družinski člani?
Kako so novo stanje v družini doživljali ostali družinski člani (bratje, sestre)? So imeli
kdaj občutek, da morajo skrbeti za svojega bratca/sestrico? So imeli kdaj občutek, da so s
tem obremenjeni? So se kdaj glede tega kaj pritoževali? Kako so ga vključevali v svojo
igro?



Kdo so bile še druge osebe v tistih trenutkih, ki so vam stale ob strani? Kako so vam
pomagale?
Se vam zdi, da ste imeli dovolj opore? V čem so vas druge osebe razumele in podprle? V
čem vas niso razumele? Ste imeli občutek, da so vaši bližnji ostali povezani z vami ali ste
čutili, da so se odtujili od vas?



Katere zunanje institucije so vam bile v oporo pri ohranjanju ravnovesja v družini?
Kakšne

pomoči

in

podpore

ste

bili

deležni?

Ali je katera institucija obravnavala celotno družino? Ali vam je kdo pomagal z nasveti,
kako biti starš otroka s posebnimi potrebami? Kako ste vzpostavili stik s temi
institucijami? Kdo vas je motiviral za tako vrsto pomoči? Katere oblike pomoči so se vam
zdele najbolj ključne?


Ste se udeležili kakšne skupine za samopomoč staršem z otroki s posebnimi potrebami?
Se vam zdijo take skupine pomembne?



Ste kdaj obiskali strokovnjaka za zakonske in družinske odnose (na primer
zakonskega

in

družinskega

terapevta)?

Če ste, kako ste doživeli to izkušnjo? Vam je bila v oporo? Kaj ste tam pridobili? Kaj ste
pogrešali?
ii

Če niste, ste kdaj o tem razmišljali? Ste sploh vedeli, da taka podpora obstaja? Kakšne
informacije o taki podpori imate?


Kakšno je vaše mnenje o podpori strokovnjakov za zakonske in družinske odnose?
Se vam zdi, da bi vam bila lahko taka podpora v pomoč? V čem bi vam bila lahko v
pomoč? S katerimi zapleti v vašem partnerskem odnosu ste se srečali in bi vam morda
lahko tak strokovnjak pri tem pomagal?



Če bi vas tak strokovnjak povabil na pogovor, bi se ga udeležili?
Če bi se ga, kaj bi od tega pogovora pričakovali? Če se ga ne bi, kakšni bi bili vaši razlogi
za odklonitev takega obiska? Bi želeli imeti o tej vrsti podpore dodatne informacije?
Katere?



Kakšno je vaše mnenje o tem, kako je v Sloveniji poskrbljeno za starše otrok s
posebnimi

potrebami?

Je na razpolago dovolj informacij o tem, na koga se obrniti? Kje iskati podporo? Je
obstoječa pomoč ustrezna?


Kakšno je vaše mnenje o tem, kako je poskrbljeno za podporo odnosu med
partnerjema,

ki

imata

otroka

s

posebnimi

potrebami?

Kakšno je vaše mnenje o finančni pomoči države?

ZAKLJUČNI DEL INTERVJUJA


Če pogledate na celoto vašega življenja in na podporo, ki ste je bili deležni – se je vaš
pogled na to, kako je poskrbljeno za pomoč in podporo ljudem, ki skrbite za otroke s
posebnimi potrebami, v življenju spreminjal? V čem se je spreminjal? Kaj je po vašem
mnenju



vplivalo

na

te

spremembe?

Kaj ste v odnosih z ljudmi, ki so ali pa vam niso primerno pomagali, odkrili o samih sebi?
Kaj ste odkrili o drugih ljudeh? O strokovnjakih? So vas srečevanja s temi ljudmi v čem
obogatila?

V

čem

prikrajšala?

Na

iii

kakršenkoli

način

zaznamovala?

…



Kaj bi priporočili drugim staršem s podobnimi težavami, kam naj se obrnejo po pomoč?
Kakšno pomoč naj iščejo? Na kaj naj bodo pozorni? So kakšne nevarnosti, na katere bi jih
želeli



opozoriti?

So

kakšne

priložnosti,

ki

bi

jim

jih

priporočili?

Se vam je med tem intervjujem porajala kakšna misel, občutje, povezano s pomočjo in
podporo staršem otrok s posebnimi potrebami, o katerem doslej še niste razmišljali? Kaj je
bilo



to?

Je še kaj, o čemer se nisva pogovarjali, pa se vam zdi, da bi jaz morala razumeti, slišati?
Bi želeli še kaj povedati? Dodati k vsemu temu? Bi želeli še karkoli vprašati v zvezi s
tem?
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