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Vsebina tega kompleta orodij predstavlja samo stališča avtorja in je njegova/njena izključna odgo-
vornost. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za uporabo informacij, ki jih vsebuje. 
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Uvod

Travma prizadene več kot 55 milijonov otrok po vsej Evropski uniji. To je posledica podcen-
jenega pojava, ki je posledica pomanjkanja znanja strokovnjakov, ki se ukvarjajo z otroki in
njihovo oskrbo. Cilj MARTE je preprečiti ta fenomen z implementacijo znanja v korist tistih,
ki skrbijo za mladoletne žrtve OIO z razvojem veščin in novih protokolov ter postopkov z na-
menom ne le pomoči žrtvam, temveč tudi preventive.
Glavni cilj projekta je povečati usposobljenost strokovnjakov, ki se ukvarjajo s podporo
otrokom, ki so žrtve OIO.

Metodologija MARTE temelji na konceptu celostnega in multidisciplinarnega pristopa, v
skladu s smernicami Evropskega sveta o strategijah za zaščito otrok pred nasiljem, Istanbul-
sko konvencijo in Listino UNCRC o temeljnih pravicah.

Upravičenci projekta so otroci žrtve OIO in njihove družine, medtem ko so ciljna skupina:

Projekt se je začel z raziskovanjem potreb in vprašanj, ki so jih identificirale zainteresirane
strani za vsako vključeno državo. Zbrani nacionalni podatki so bili nato sistematizirani v
mednarodno primerjalno poročilo, katerega glavni namen je bil zagotoviti skupno razume-
vanje in podlago za oceno učinka in izdelavo gradiva za to usposabljanje.

Cilji usposabljanja so:

Zgraditi skupni okvir o OIO (npr. simptomatologija, vzroki in učinki travme) med
strokovnjaki, ki delajo na različnih strokovnih področjih;

Izboljšati zmogljivosti strokovnjakov, ki delajo na kritičnih in posebnih področjih
pri oskrbi otrok, žrtev OIO;

Spodbujati sodelovanje, multidisciplinaren in celosten pristop pri delu z žrtvami OIO; 

•
•
•

Strokovnjaki: a) socialni delavci in vodje storitev; b) zdravniki, zdravstveni delavci
(psihologi, psihomotoriki, nevropsihiatri, logopedi, pediatri, medicinske sestre), 
c) pedagogi d) odvetniki;

Ustrezni politiki in institucije, zavezani zaščiti otrokovih pravic na lokalni in
evropski ravni.

•

•
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Povečati znanje in veščine, povezane z glavnimi vidiki OIO, glede na značilnosti
in posledice v smislu odkrivanja in zdravljenja na podlagi evropskega regulativ-
nega okvira in evropskih praks;

Okrepiti odpornost otrok z gradnjo pozitivnih odnosov, ki temeljijo na dobrem
več-profesionalnem povezovanju;

Spodbujati vse partnerje, ki so vključeni v proces identifikacije in obravnave ACE,
izboljšati njihovo uspešnost, predvsem v smislu sodelovanja med agencijami, ki
se ukvarjajo z mladoletniki v različnih vlogah.

•

•
•
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Namen tega usposabljanja je, da udeleženci niso samo uporabniki, ampak aktivno sodelujejo
pri uporabi in izdelavi orodij ter pri njihovi nadaljnji uporabi v lastnih operativnih pisarnah.
Ravno zaradi teh razlogov bo usposabljanje temeljilo na aktivnem učenju, za katerega so
značilna tako predavanja, kot tudi vaje in supervizija ter spremljanje, v katera bodo vključeni
deležniki. Po eni strani bodo udeleženci prejeli splošne informacije o fenomenologiji OIO,
po drugi strani pa bodo razpravljali o opredelitvi postopkov in procesov za olajšanje njihove
vloge pri pomoči žrtvam, z namenom izboljšali njihovo sposobnost prepoznavanja in obrav-
nave otrok v potencialnih ranljivih situacijah ter prenašanje znanja na tiste, ki delajo z njimi
in v sosednjih kontekstih. Končni cilj je torej, da lahko celotno gradivo za usposabljanje do-
seže veliko število strokovnjakov tudi prek spletnega razširjanja, ki ga predvideva projekt.

MODUL 1. PREVENTIVA IN TRAVMA.

Dnevni red 

Začetek dela na modulu 1 (dr. G. Vasio Perilli in A. De Simone)

Fenomen OIO

Travma

Preventiva in nevrobiologija

Prvi modul oriše zgodovinski in teoretični okvir glede na temo preprečevanja in njenih glav-
nih značilnostih. Začne se z ustanovitvijo Svetovne zdravstvene organizacije, ki od leta 1945
poudarja pomen skupnega načrta narodov za promocijo zdravja s preventivnimi posegi in
sistemskega pristopa preprečevanja s sprejetjem biopsihosocialnega modela, ki sta ga pre-
dlagala Engel in Rochester v poznih sedemdesetih letih.

Različne vrste preventivnih posegov so nato opisane skupaj s tem, kako so se razvile skozi
čas, da bi dosegli najnovejšo predlagano klasifikacijo, pri čemer je poudarjen pomen pre-
poznavanja tveganj in zaščitnih dejavnikov za učinkovite načrte preprečevanja.

Bolj se poglobimo v bistvo travme z zgodovinskim okvirom o začetku psihotravmatologije,
začenši z eno prvih intuicij Janet v zgodnjem dvajsetem stoletju do študije OIO, ki jo je izvedel
Felitti med letoma 1995 in 1998 in je pokazala neposredno povezavo med obremenjujočimi
izkušnjami v otroštvu in psihofizičnimi patologijami.

Kot osnova zaščitnih dejavnikov za rast mladoletnikov so navedeni primarni odnosi, za katere
je značilna dobra uglašenost, sprejemanje teorije navezanosti, ki se ji je John Bowlby po-
svečal od povojnih let in ki se je kasneje razvila z raziskavami nekaterih njegovih učencev.
Za opis različnih stilov navezanosti bomo uporabili krog varnosti.

Nato je predlagana klasifikacija različnih oblik trpinčenja, ki jo trenutno sprejema znanstvena
skupnost in predstavlja razvoj prve klasifikacije, ki jo je predlagal Felitti.
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Nato bomo preučili posledice travme v otroštvu od razvoja nevroznanosti in najnovejših
raziskovalnih tehnik, ki so z nevroslikovanjem omogočile odkrivanje resnosti posledic OIO
na psihofizično zdravje populacije v vprašanju.

Nenazadnje se bomo dotaknili Kintsugi, starodavne japonske umetnosti popravljanja zlom-
ljenih predmetov z dragocenimi materiali, ki je predlagana kot metafora posttravmatske
rasti, ki sta jo preučevala Calhoun in Tedeschi, kjer lahko prelom po ustreznih posegih
predstavlja možnost rasti.

MODUL 2. EVROPSKI REFERENČNI OKVIR, INTEGRIRANI
ZAŠČITNI SISTEMI IN DOBRE PRAKSE DELOVANJA.

Dnevni red  

Začetek dela na modulu 2 (dr. M. Nicotra in F. Codazzi)

Opredelitev regulativnega okvira na evropski ravni

Osrednja integracija med sistemi

Fazni opis delovnega mesta kot dobre prakse

Glavna ambicija nove strategije EU o otrokovih pravicah je zgraditi najboljše možno življenje
za otroke v Evropski uniji in po vsem svetu. Odraža pravice in vlogo otrok v naši družbi. Nav-
dihujejo in so v ospredju ozaveščanja o krizah narave in podnebnih sprememb, diskriminaciji
in krivici. Otroci v EU še nikoli niso uživali današnjih pravic, priložnosti in varnosti. To je
predvsem posledica ukrepov politike EU, zakonodaje in financiranja v zadnjem desetletju, v
sodelovanju z državami članicami. Prenovljene smernice EU za promocijo in varstvo otroko-
vih pravic iz leta 2017 so bile skupaj s številnimi humanitarnimi in razvojnimi programi, ki
spodbujajo pravico do zdravja in izobraževanja, mejnik za pravice otrok po vsem svetu.

Zelo pomembni koraki v tej smeri so na primer Direktiva EU o spolni zlorabi otrok ali Direk-
tiva o pravicah žrtev (Direktiva o vzpostavitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in
zaščiti žrtev kaznivih dejanj (2012/29/EU)), Sporočilo Komisije o strategiji EU o pravicah
žrtev (2020–2025) (COM/2020/258 konč.) in Listina EU o temeljnih pravicah.

Poznavanje zakonodaje na evropski in mednarodni ravni omogoča ugotoviti, od kdaj je OIO
predmet pozornosti zakonodajalcev, kakšne so bile opredelitve različnih vidikov in kateri za-
konodajni ukrepi so se jim zdeli potrebni za opredelitev sistemov zaščite in zaščite subjektov.
V tej smeri se modul v prvem delu začne tako, da kot izhodišče opredeli trenutek, v katerem
so mladoletniki postali imetniki pravic, da postopoma preučimo najpomembnejše medna-
rodne predpise z vidika zaščite pred različnimi oblikami OIO in konstrukcije sistemov pravne,
psihosocialne in vzgojne zaščite mladoletnikov.

V razpisih, ki jih določa evropski regulativni okvir, se pogosto pojavlja potreba po izgradnji
integriranih sistemov zaščite. To je integracija, ki jo je treba predvideti med pravno ravnjo in
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ravnjo projektov in storitev za zaščito in oskrbo mladoletnih žrtev OIO ter med različnimi
agencijami, ki se v različnih vlogah ukvarjajo z oskrbo in pomočjo. Ta občutljiv proces se iz-
vaja prek tako imenovanega MREŽENJA, ki postane pomemben predmet preverjanja v okviru
modula usposabljanja.

Mreženje predpostavlja, da različni subjekti stopijo med seboj v odnos za izgradnjo »skup-
nega temelja« (dejanska mrežja), v katerem vsak zasleduje svoje cilje v sodelovanju z drugimi.
Pri gradnji in skrbi za mrežo, v primerih maltretiranja in spolne zlorabe, je treba upoštevati,
da se dela v posebej občutljivih in kompleksnih situacijah, ki vključujejo posebno nagovar-
janje in prošnje, ki vključujejo institucionalne subjekte, ki niso prisotni v drugih situacijah.
Zadnji del usposabljanja je namenjen sistematični predstavitvi različnih faz intervencijskega
procesa (odkrivanje, poročanje, preiskava, ocena sposobnosti okrevanja, prognoza in terapija),
ki bodo nato v kontekstu našli prostor za nadaljnje študije modulov usposabljanja 3 in 4.

MODUL 3. ODKRIVANJE.

Dnevni red  

Začetek dela na modulu 3 (dr. U. Seassaro in S. Arnone)

Odkrivanje

Tehnike in orodja

Odkrivanje je ključna faza za preprečevanje, zaščito in oskrbo mladoletnikov.

Zanj je značilno zgodnje prepoznavanje znakov in prepoznavanje znakov nelagodja mlado-
letnikov, pogojev resničnega in potencialnega tveganja, v katerega so umeščeni, ter more-
bitnega predsodkovnega vedenja referenčnih odraslih oseb. Točnost zbranih elementov
pomembno določa morebitno aktiviranje pravočasnega posredovanja zaščite, ocenjevanja,
morebitnega poročanja pravosodnemu organu.

V tem modulu so naštete in opisane različne vrste zlorab (fizično in psihično slabo ravnanje,
nasilje s pomočjo, patologije delovanja, spolna zloraba), s posebno pozornostjo na prepoz-
navanju signalov ter dejavnikov tveganja in zaščite.

Opredeljeni so kazalniki (fizični, čustveni in vedenjski), ki jih je mogoče prepoznati pri ra-
zličnih vrstah zlorab, poudarjen je tudi pomen vključevanja vseh teritorialnih virov, da bi
lahko pravočasno posredovali v situacijah predsodkov.

Opisano je, kako je škoda večja, bolj ko je trpinčenje prikrito, bolj ko primanjkuje posamez-
nikovih, družinskih in okoljskih virov in bolj ko se odlašajo potrebni posegi za zaščito otroka
v njegovem življenjskem kontekstu.

Zato analiziramo dejavnike, ki vplivajo na možnost odkrivanja nevšečnosti s strani opera-
terjev, s čimer lahko posledično negativno vplivajo na obvladovanje situacij predsodkov.

P R I R OČN I K  Z A  U S P O S A B L J A N J E /   Ma r te
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Posebna pozornost je namenjena tudi temi lažno pozitivnih/negativnih in značilnostim raz-
kritja otrok, ki je »stopenjski proces, ki morda ni logičen in linearen«. Pojasnjuje se, kako po-
membno je upoštevati tudi zmedena in bizarna razkritja, saj bolj ko je bil otrok poškodovan
z zlorabo, bolj je lahko prizadeta njegova sposobnost pomnjenja in pripovedovanja.

MODUL 4. EVALVACIJA IN ZDRAVLJENJE.

Dnevni red  

Začetek dela na modulu 4 (dr. U. Seassaro in T. Rella)

Evalvacija

Zdravljenje

V 4. modulu sta raziskana še dva pomembna momenta intervencijskega procesa: klinična
evalvacija otroka žrtve OIO in njegovih staršev ter kako iz tega načrtovati projekt zdravljenja,
ki je poleg zagotavljanja individualne psihološke podpore usmerjen v izdelavo in premago-
vanje pretrpelih travm ter zagotavlja podporo na različnih področjih otrokovega življenja
(šola, družina, izobraževanje, šport).

Ponovno je poudarjen pomen postavljanja otroka v središče multidisciplinarne intervencije,
ki vključuje posredovanje različnih strokovnjakov, ki sinergično delujejo, da bi otroka vrnili
v dimenzijo dobrega počutja na vseh področjih njegovega življenja.

Ponazorjeno je, kako lahko psihološki odziv na zlorabo v njenih različnih oblikah predstavlja
nespecifične simptome v otroštvu in adolescenci, ki jih je treba skrbno ovrednotiti, tudi z di-
ferencialno diagnozo, ki omogoča povezavo psihološke situacije in simptomov s situacijami,
v katerih jih mladoletnik doživlja. Dejansko je veliko motenj (motnja pozornosti in vedenja,
čustveno-odnosne težave, kognitivne težave itd.) mogoče povezati in obravnavati kot posle-
dice situacij zlorabe in jih je kot take treba skrbno ovrednotiti. Poudarjeno je, da lahko OIO
povzroči PTSM (posttravmatsko stresno motnjo) in zato je treba to možnost vedno upoštevati;
treba je oceniti povezane simptome, pojav in trajanje, ki opredeljujejo obseg travme in s tem
povezane posttravmatske izkušnje. Ugotovljeno je, kako klinična ocena, tudi s pomočjo psi-
hodiagnostičnih testov, omogoča začrtati poglobljeno sliko mladoletnikove osebnostne struk-
ture, pri čemer izpostavi vrsto delovanja, prevladujoče izkušnje in vrsto ponotranjenih
operativnih modelov ter prisotnost oz. odsotnost posttravmatskih signalov. Ta študija upošteva
tudi elemente, ki se nanašajo na druga področja otrokovega pogleda (šola, družina, šport,
zdravnik itd.), in je »kompas«, ki usmerja natančnejšo načrtovanje projekta oskrbe. Prikazani
so tudi drugi vprašalniki, ki jih lahko izpolnijo neposredno skrbniki in osebe, ki z otrokom ko-
municirajo na različne načine (socialni delavci, učitelji, vzgojitelji, inštruktorji).

Najboljši del čustvene izkušnje za otroka je doživetje ozdravitve svoje prvotne sfere življenja
in odnosov. Ocenjevanje starševskih veščin je pot, na kateri se v poskusu zdravljenja kom-
promitiranih starševskih veščin ocenjuje zmožnost družinske enote, da mobilizira vire, usmer-
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jene v spremembe. Poleg kliničnih razgovorov s starši (v parih in individualnih oblikah), eval-
vacijski poseg vključuje administracijo psihodiagnostičnih testnih orodij, namenjenih odkri-
vanju delovanja in osebnostne strukture vsakega od staršev, kar povečuje natančnost
ocenjevanja njihove sposobnosti obnavljanja, kar hkrati omogoča tudi spodbujanje diferen-
cialne diagnoze tistih slik starševske neustreznosti, ki imajo v osnovi posttravmatsko delo-
vanje, kot se pogosto zgodi pri materah, ki so žrtve nasilja.

V splošnem smislu je teoretični referenčni model, ki navdihuje naše delo, vsebovan v eko-
loškem modelu (Belsky), omenjenem v poročilu Svetovne zdravstvene organizacije o “Nasilju
in zdravju” (2002). Po tem modelu noben posamezen dejavnik ne more pojasniti, zakaj se
razvijejo situacije nasilja, ki so namesto tega rezultat kompleksne interakcije individualnih,
odnosnih, družbenih, kulturnih in okoljskih dejavnikov.

Predlagani metodološki pristop zato vključuje posege na različnih ravneh, nekatere strogo
v pristojnosti manjše specialistične službe, druge transverzalno, od pristojnosti različnih
služb, ki delujejo na tem območju.

Predstavljena delovna metodologija se opira na sistemske relacijske teorije, psihodinamične
teorije in kognitivno-vedenjske teorije, reorganizirane in integrirane v luči znanja o posttrav-
matskem delovanju.

Proces popravljanja škode vključuje sinergistično aktivacijo dveh vrst intervencij: na eni
strani psihoterapija mladoletnika, ki je usmerjena v delovanje na sistem pomenov, spremin-
janje perspektive, s katero se izkušnja bere, na drugi strani pa delo podpiranja referenčnih
figur, ki predstavljajo prevladujočo korektivno izkušnjo za otroka, tako da lahko razumejo in
obvladujejo kompleksnost pooperativnih posegov - travmatičnih za otroka.

Najpomembnejša figura v tem smislu, ki se v literaturi obravnava tudi kot "glavni dejavnik
za okrevanje žrtve" (Everson, Hunter, Runyon " Materinska podpora po razkritju incesta"), je
potencialno zaščitniška odrasla oseba, ki v večini situacij sovpada z materjo, figuro, ki jo je
potrebno podpreti za premagovanje travm, ki izhajajo iz OIO, ki jih je utrpel njen sin.

Izhajajoč iz izida evalvacije je treba razviti načrt glede na prevladujočo »potrebo« ob upošte-
vanju dveh temeljnih dimenzij človeške psihe, vir dobrega počutja vsakega posameznika. Če bo
prevladala potreba po dimenziji »kontinuitete«, se bo treba orientirati pri izbiri rejništva, ko na-
mesto tega prevladuje potreba po »pripadnosti«, pa se je treba usmeriti v posvojiteljsko izbiro.

O NAS.
The social cooperative La Strada

Projekt Marte vidi kot vodjo organizacijo La Strada, ustanovljeno leta 1993 v Milanu, katere
poslanstvo je doseči splošni interes skupnosti s spodbujanjem boljše kakovosti življenja in
socialne integracije državljanov z upravljanjem socialnih storitev, zdravstvenega varstva, po-
moči in izobraževanja.
La Strada dnevno sodeluje z javnimi službami, zasebnimi in prostovoljnimi organizacijami,
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upravlja različne strukture in službe, med njene storitve pa je tudi center Tiama (Center
za zdravljenje otroških in mladostniških travm, maltretiranja in zlorab).

Center Tiama

Usposobitvene vidike projekta MARTE je vodil center Tiama v Milanu, specializirani center za
diagnostiko in zdravljenje otrok, mladostnikov in odraslih, žrtev obremenjujočih izkušenj v
otroštvu (OIO). Intervencijski modeli temeljijo na različnih teorijah in vključujejo formate in-
dividualnih, družinskih, skupinskih modelov. Sliko dopolnjujejo socialne, pravne in pedagoške
kompetence. Strogo klinične intervencije spremljajo intervencije, katerih cilj je podpora in
zaščita žrtev v družini, v prostorih vsakdanjega življenja, v sodnih in institucionalnih postopkih,
da se zmanjša tveganje za nadaljnje obremenjujoče izkušnje. Psihoedukativni in terapevtski
posegi se zato izvajajo tudi za odrasle (skrbnike), ki skrbijo za otroka ali mladostnika, ne glede
na to, ali so naravni starši, rejniki ali posvojitelji, ki bi lahko imeli težave s svojo vlogo.

Diagnoza in zdravljenje je na voljo tudi odraslim, ki še naprej trpijo za posttravmatsko pa-
tologijo, ki je nastala kot posledica teh izkušenj iz otroštva in/ali ki danes živijo v situacijah
ponovne viktimizacije. Specialistična oskrba se izvaja tudi za storilce neposrednih ali po-
srednih nasilnih dejanj nad mladoletnimi osebami (kot na primer pri nasilju med partner-
jema, ki vključuje mlodoletnika kot pričo nasilja). Posebna pozornost je namenjena
mladoletnim storilcem.

Center Tiama izvaja specializirano oskrbo tako zasebnih uporabnikov kot klientov, ki jih pošil-
jajo pooblaščeni javni ali zasebni organi, in v zvezi s tem vzpostavlja mrežno delo, ki poteka
v tesnem sodelovanju z različnimi agencijami (javne in zasebne službe, sodišča, odvetniki
itd.) z namenom, da se v središče postavi skrb in dobro počutje klienta in njegove družine.
Center Tiama je tudi izobraževalni center, za katerega je značilno usmerjanje pozornosti na
združevanje teoretične veljavnosti in operativne učinkovitosti, v tesni povezavi z znanjem,
pridobljenim na terenu na področju nasilja nad mladoletnimi.

Centro Tiama je član CISMAI od svojega leta ustanovitve - 2003.

Strokovno osebje centra Tiama, ki so sodelovali pri projektu Marte:

Dr. Sara Arnone, psihologinja in psihoterapevtka
Dr. Francesca Codazzi, socialna delavka
Dr. Anna Carla De Simone, psihologinja in psihoterapevtka
Dr. Andrea Gazziero, psihologinja in psihoterapevtka
Dr. Chiara Giovanelli, psihologinja in psihoterapevtka
Dr. Francesca Imbimbo, pedagoginja
Dr. Marialuisa Nicotra, socialna delavka
Dr. Tiziana Rella, psihologinja in psihoterapevtka
Dr. Ulla Seassaro, psihologinja in psihoterapevtka
Dr. Georgia Vasio Perilli, psihologinja in psihoterapevtka
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Dnevni program 

• Predstavitev 
• Preventiva 
• OIO, travma in razvoj travme 

• Nevrobiologija 
• Zaključki 



Multidisciplinarni pristop za 
prepoznavanje in zdravljenje 

obremenjujočih izkušenj iz otroštva 
• Travmatične izkušnje prizadenejo več kot 55 milijonov otrok v 

Evropski uniji. To je posledica podcenjenega pojava, ki je 
pogojen s pomanjkanjem znanja s strani strokovnjakov, ki se 
pri svojem delu srečujejo z otroki. 

• Cilj projekta MARTE je imprelemtacija in širjenje znanja v 
poklice, ki se ukvarjajo z otroki, ki so žrtve travmatičnih 
izkušenj, in sicer krepitvijo zmogljivosti ter novimi protokoli 
in postopki z vidika, ki ni le obnovitveni, ampak tudi 
preventivni. 



MARTE cilji 

• Projekt je v prvi vrsti namenjen povečanju zmogljivosti 
strokovnjakov, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki, žtrvami 
travmatičnih izkušenj. Posebni cilji so: 

• Zgraditi skupni okvir OIO (npr. simptomatologija, vzroki in 
učinki travme) med strokovnjaki, ki delajo na različnih 
strokovnih področjih; 

• Izboljšati zmogljivosti strokovnjakov, ki delajo na kritičnih in 
posebnih področjih pri oskrbi otrok, žrtev travmatičnih 
izkušenj; 

• Spodbujati sodelovanje, multidisciplinarnost in 
celosten pristop k delu z žrtvami obremenjujočih 
izkušenj v otroštvu; 



Kdo smo 
Socialna organizacija La Strada 

• Sicialna organizacija La Strada je bila ustanovljena leta 1993 v Milanu. 

• Poslanstvo je doseči splošni interes skupnosti s spodbujanjem boljše 
kakovosti življenja in socialne integracije državljanov z upravljanjem 
socialnih storitev, zdravstva, varstva in izobraževanja. Natančneje se 
ukvarja z: 

• izobraževanje mladih Italijanov in tujcev 

• nastanitev za matere samohranilke z otroki 

• pomoč in varstvo otrok s težavami v družini 

• rehabilitacija mladoletnikov, ki so zagrešili kazniva dejanja 



La Strada 

• preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja  

• pomoč in skrb za ljudi z aidsom  

• podpora ljudem, ki se soočajo s psihiatričnimi težavami in 
brezdomstvom  

• podpora starejšim, ki živijo sami.. 

 
• La Strada vsakodnevno sodeluje z javnimi službami, 

zasebnimi organizacijami in prostovoljci ter upravlja več 
objektov in storitev za tiste, ki so v stiski in potrebujejo 
pomoč. 



Center TIAMA 

• Je specializiran center za diagnostiko in zdravljenje otrok in 
mladostnikov, žrtev obremenjujočih izkušenj iz otroštva 
(OIO), kot so fizična in psihična zloraba, hudo 
zanemarjanje, priča nasilju, zloraba. 

• Intervencijski modeli temeljijo na psihodinamičnih, 
sistemsko-relacijskih in kognitivno-vedenjskih teorijah, 
reorganiziranih in integriranih v luči znanja o 
posttravmatskem delovanju. Vključujejo individualne, 
družinske in skupinske formate. 

• Sliko dopolnjujejo socialne, pravne in izobraževalne 
veščine 



Center TIAMA 
• Center Tiama je namenjen otrokom, ki so žrtve trpinčenja 

in zlorabe, ter njihovim družinam. 

• Obravnava se kot specialistična služba za diagnostiko in 
zdravljenje posttravmatske patologije, ki je posledica 
izkušenj viktimizacije, ki vključuje različnime posege. 

• Ekipo centra TIAMA sestavljajo psihologi, otroški 
nevropsihiatri, socialni delavci, pravni svetovalci in 
strokovnjaki s področja trpinčenja in zlorabe otrok. 

• Svoji strokovnosti dodaja široko znanstveno produkcijo v 
zbornikih in člankih. 
Na usposabljanje sprejema študente in 
strokovnjake (prakse, diplomske naloge). 



Center TIAMA 
Strokovni delavci centra Tiama, vključeni v projekt 
MARTE: 
 
• Sara Arnone 
• Anna Carla de Simone 
• Francesca Codazzi 
• Andrea Gazziero 
• Francesca Imbimbo 
• Tiziana Rella 
• Ulla Seassaro 
• Georgia Vasio Perilli 



Koncept preventive 

Preventiva je niz ukrepov, namenjenih preprečevanju ali 
zmanjšanju tveganja za nastanek neželenih dogodkov 
Koncept je namenjen ohranjanju in promoviranju 
zdravstvenega stanja 

Povezan s konceptom neugodja: preprečiti, da bi se 
zgodilo nekaj neželenega 

Povezan s časovno razsežnostjo prihodnosti: 
delujete, preden se to zgodi ... 



Koncept preventive 

• Na preventivo je potrebno gledati kot na krepitev 
zaščitnih dejavnikov in ne kot na zmanjševanje 
tveganj. 

• Zato je ključnega pomena prepoznati vse dejavnike, ki 
spodbujajo večjo odpornost na ravni posameznika, 
družine, skupnosti in družbe. 



Načrti preventivnih intervencij 

Povezano z 
družbo 

Povezano s 
skupnostjo 

Povezano s 
posameznikom 

Povezano z 
odnosi 



Biopsihosocialni model 

• Zaradi svoje interdisciplinarne in medkulturne narave 
predstavlja možen skupni jezik tranzita med različnimi 
konteksti in različnimi načrti intervencij. 

• Biopsihosocialni model najde svojo uporabnost v 
različnih disciplinah, od medicine, psihologije do 
sociologije, in je sprejet v različnih kulturah. 



Biopsihosocialni model 

Biopsihosocialni model (Engel and Rochester, 1977) 

Rodil se je na področju medicine, kot premagovanje biomedicinske 
vizije, ki pripisuje bolezen predvsem biološkim dejavnikom. 

Namesto tega izid bolezni in zdravja pripisuje zapleteni in 
spremenljivi interakciji bioloških dejavnikov (genetskih, biokemičnih 
itd.), psiholoških dejavnikov (razpoloženje, osebnost, vedenje itd.) in 
družbenih dejavnikov (kulturnih, družinski, socialnoekonomski itd.1]. 

Za biopsihosocialni model je ocena zdravstvenega stanja 
posameznika kontekstualizirana znotraj psihosocialnega okolja s 
sistemskim pristopom. Ta pristop poudarja kompleksnost zdravja, 
ceni pomen interdisciplinarnosti. 



Vrste preventive 

• Sedaj, ko smo s teoretičnega in strukturnega vidika 
razmislili o načrtih preventivnih posegov, pa poglejmo 
različne vrste preventive z bolj praktičnega vidika, ki jih 
lahko uporabimo za načrte, ki smo jih opisali. 

• Leta 1964, je Caplan identificiral tri vrste preventive 

oPrimarna preventiva  

o Sekundarna preventiva 

o Terciarna preventiva 



Dejavniki tveganja Zaščitni dejavniki 
(Butchart, Phinney Harvey, Svetovna 

zdravstvena organizacija, 2006) 
• Da bi bilo učinkovito, mora načrtovanje preventivnih 

in odzivnih intervencij upoštevati štiri procese: 

• Opredelitev problema tako konceptualno kot številčno z 
uporabo statističnih podatkov, ki opisujejo obseg zlorab in 
značilnosti najbolj prizadetih; 

•  Identificirati vzroke in dejavnike tveganja, za katere se zdi, 
da pogojujejo dovzetnost otroka, da postane žrtev 
trpinčenja – na primer dejavnike, ki povečajo otrokovo 
tveganje, da postane žrtev spolne zlorabe, ali ovire, ki 
preprečujejo, da bi bile storitve varstva otrok učinkovite; 



Dejavniki tveganja Zaščitni dejavniki 

• glede na zaščitne dejavnike in dejavnike tveganja oblikovati 
intervencije in programe, za katere obstaja velika verjetnost, da 
bodo učinkoviti pri zmanjševanju dejavnikov tveganja. Ne glede 
na to, ali so te intervencije usmerjene na posameznike ali 
celotne skupnosti, jih je potrebno ovrednotiti, da se ugotovi 
njihova učinkovitost; 

• Širjenje informacij o učinkovitosti intervencij in povečanje 
ukrepov dokazanih intervencij. Ne glede na to, ali gre za 
preventivne intervencije ali izboljšane odzivne intervencije, so 
potrebne visokokakovostne in zanesljive informacije  

• Raziskave, redno zbiranje podatkov, spremljanje in vrednotenje 
programa so bistvenega pomena za uspeh sistematičnega 
pristopa. 



Dejavniki tveganja Zaščitni dejavniki 

• Dobro počutje operaterja kot zaščitni dejavnik 

• Pomembno za izvajalce, da zmanjšajo dejavnike tveganja in 
uvedejo zaščitne dejavnike, da bi prepoznali in ustrezno 
posredovali v obsegu svoje prakse. 

• V nujnih primerih je potrebno prve posredovalce 
obravnavati tako, da lahko ustrezno rešijo populacijo, 
vpleteno v nesrečo. 

• Primer: navodila za letenje na letalu vam naročijo, da 
nadenete kisikovo masko neprej sebi, preden pomagate 
šibkim osebam ali otrokom 



OIO, travma in 
razvoj travme 



Posttravmatska stresna motnja 
DSM V (APA, 2013) 

PTSM je bila premeščena v TRAVMO in motnje, povezane s stresom (ni več 
med anksioznimi motnjami) 

Dodan disociativni podtip (z depersonalizacijo in derealizacijo)  

Kriteriji: 

- izpostavljenost (neposredna ali posredna) 

- vsiljivi simptomi (spomini, prebliski sanj) 

- izogibanje (notranje in/ali zunanje) 

- negativne spremembe v mislih in povezanih čustvih (spomin, negativna 
prepričanja) 

- spremenjena vzburjenost in reaktivnost 

- trajanje: več kot 1 mesec 



PTSM in kompleksne travme 

Člani delovne skupine za razvojne travmatske motnje (ustanovljene v 
okviru NCTSN - National Child Traumatic Stress Network) so identificirali 
diagnostični konstrukt, imenovan "razvojna travmatska motnja", ki zajema 
vse tiste simptome, ki se ponavljajo pri otrocih z zgodovino travme. Več 
zdravnikov in raziskovalcev, ki imajo izkušnje s patologijami, povezanimi s 
travmo, je predlagalo različne diagnoze, ki so si med seboj zelo podobne, 
da bi lahko tudi pri odraslih prepoznali psihopatološke posledice 
ponavljajočih se in kumulativnih relacijskih travm, ki so jih utrpeli v 
otroštvu: Razvojna travmatska motnja (Van der  Kolk idr,. 2005, 2009, 2014) 
in kompleksna PTSM (Herman, 1992), če jih naštejemo nekaj. Kaže, da 
obstaja konsenz, da ranljivost, ki je posledica travmatičnih razvojnih poti, 
zadeva predvsem integrativne funkcije spomina in zavesti in zato povzroči 
disociativne simptome (Liotti in Farina, 2011). 



Ključni koncept 

TRAVMATIČNI DOGODEK 

Stresni dogodek, kateremu se ne 
moremo izogniti in ki preplavi 
posameznikovo sposobnost upora 
(Van der  Kolk 1996) 

TRAVMATIČNI POGOJI 

Dolgotrajne situacije nenadzorovane 
grožnje, ki se ponavljajo v širokih 
časovnih obdobjih in ob pojavu v razvojni 
dobi povzročijo tako imenovani 
travmatični razvoj (Liotti & Farina, 2011) 

Ko specifične travme vplivajo na travmatični razvoj, so posttravmatske reakcije veliko 
bolj uničujoče. 

Sčasoma se je znanstveno znanje o učinkih zlorab v otroštvu konsolidiralo, vse do 
najnovejših raziskav v nevroznanosti, ki poudarjajo škodljive posledice na nevrološki 
ravni in vpliv na razvoj možganov(Courtois in Ford, 2009; Felitti idr., 2012). 



Študija OIO 
Temeljne raziskave 



Študija OIO (Felitti and Anda) 

Vloga obremenjujočih izkušenj v otroštvu (OIO) je bila pojasnjena v študiji, ki je 
vključevala več kot 17.000 pacientov srednjega razreda, belcev in dobro izobraženih. 

Izvedena v Kaliforniji med letoma 1995 in 1998, predstavlja eno največjih 
epidemioloških preiskav, ki so sprožile mednarodni raziskovalni program. 

Študija je skupaj z zdravstveno anamnezo in zdravniškim pregledom vključevala 10 
vprašanj, osredotočenih na obremenjujoče izkušnje v otroštvu (fizična, psihična zloraba 
in hudo zanemarjanje; spolna zloraba; priča nasilju; drugi obremenjujoči dogodki. 

Za vsak pritrdilen odgovor je bila podeljena 1 točka (0-10). 

"Cilj je bil zagotoviti natančne analize učinka travmatičnih izkušenj v zgodnjem življenju 
na nastanek tako fizičnih kot duševnih bolezni, stroškov zdravstvenega zavarovanja in 
pričakovane življenjske dobe v odrasli dobi." 

Vincent Felitti, avtor študije na konferenci EMDR v Austinu v Teksasu leta 2013 



Obremenjujoče izkušnje v otroštvu 
Naslednje izkušnje v družinskem kontekstu pred 18. letom se lahko 
klasificirajo kot OIO: 

• Ponavljajoča se fizična zloraba 

• Ponavljajoča se psihična zloraba 

• Spolna zloraba 

• Prisotnost osebe, ki je odvisna od alkohola ali substanc 

• Prisotnost osebe, ki je obtožena kaznivega dejanja 

• Družinski član, ki je hudo depresiven, ima ugotovljeno duševno bolezen, 
je hospitaliziran ali samomorilski 

• Prisotnost matere, žrtve nasilnega ravnanja 

• Prisotnost samo enega starša ali nobenega starša 

• Fizično zanemarjanje 

• Čustveno zanemarjanje 



Ugotovitve 
Kumulativna travma povzroči eksponentno škodo 

Prvi podatki iz študije OIO, ki so bili objavljeni, so pokazali korelacijo med 
oceno OIO in številnimi vodilnimi vzroki smrti v Združenih državah Amerike. 

OIO so med seboj povezane: zaradi ene obremenjujoče izkušnje je večja 
verjetnost, da se bodo pojavile tudi druge. 

Z uporabo ocene OIO za kvantificirano opredelitev izpostavljenosti 
travmatskih izkušenj v otroštvu, so rezultati pokazali, da se je s povečanjem 
ocene povečala tudi verjetnost uporabe drog ali tobaka ali težav z zlorabo 
alkohola, pa tudi za razvoj psihopatoloških motenj ali nekaterih telesnih 
bolezni, povezanih s tveganim vedenjem. Tako so bile OIO ne le 
nepričakovano pogoste, ampak so bili učinki obremenjujočih izkušenj 
kumulativni. (Felitti & Anda 2003) 



Skrita epidemija 

Travma, ki se pojavi v razvojni dobi, ima velik nevrobiološki vpliv in je pogosto 
povezana z dolgotrajnimi posledicami ter znatno poveča tveganje za resne 
telesne in psihične motnje v odrasli dobi (Dunn idr., 2018) 

OIO tj. obremenjujoče izkušnje v otroštvu, vplivajo na zdravje 
posameznika skozi celotno življenjsko dobo (Burke- Harris, 2018) 

Travmatični dogodki v zgodnjem otroštvu se ne izgubijo, ampak se ohranijo 
za vse življenje, kot otroški odtisi v svežem cementu. Čas ne celi ran, ki se 
pojavijo v tistih zgodnjih letih: le skrije jih. Rane se ne izgubijo, postanejo del 
telesa (Lanius, Vermetten, Pain, 2012). 



Najnižji skupni imenovalec 
Če povzamemo, zasluga te študije je, da je izpostavila psihološke in čustvene 
dejavnike tveganja v zvezi z medicinsko in psihiatrično boleznijo. 

Vsem oblikam obremenjujočih izkušenj v otroštva je skupno to, da povzročajo 
travmatično izkrivljanje v procesih navezanosti, ki je osnova bodoče osebnosti, 
zaradi česar so njihove posledice tako slabo diferencirane v smislu simptomov in 
vedenja. 

Iz zdaj že klasičnih študij Bowlbyja in Harlowa vemo, da sta psihologija in biologija 
posameznika v veliki meri odvisni od kakovosti zgodnjih afektivnih odnosov, saj so 
stili navezanosti povezani s tistimi spremembami fizioloških funkcij, za katere se 
izkaže, da so najbolj prilagodljive različnim tipom odnosa skrbnik-otrok. 

Znotraj tega odnosa se razvije več regulatorjev psiholoških in bioloških 
funkcij, ki neizogibno vplivajo na mehanizme nastanka in kroničnosti bolezni. 



Razvrstitev stilov navezanosti 
(Ainsworth, 1978, Main 1982) 

Opaženi so različni vzorci otrokovega vedenja ob 
ločitvi in ponovnem srečanju s staršem: 

• VARNO (B): otrok lahko aktivno raziskuje 
okolje, se po potrebi zateče v varno bazo in se 
nato vrne raziskova 

• NEGOTOVO-ANKSIOZNO (C): otrok je 
prestrašen in negotov pri raziskovanju in igri, 
nagiba se k temu, da ostane blizu skrbnika; ob 
ločitvi se kaže močna in neutolažljiva tesnoba, 
na srečanju vzpostavi sovražno vedenje do 
skrbnika 

• NEGOTOVO-IZOGIBAJOČE (A): otrok se 
"pretvarja„, da je osredotočen na raziskovanje 
in ‚‘zunaj‘‘ (ponavljajoča se igra), se nagiba k 
temu, da ostane na razdalji od skrbnika, kaže 
brezbrižnost do ločitve in ponovnega 
združevanja 

• NEGOTOVO-NEORGANIZIRANO (D) 



Strukturirani vzorci navezanosti 

Te "organizirane" strategije navezanosti (varnost, 
izogibanje, anksioznost) delujejo, ker izzovejo najboljšo 
oskrbo, ki jo lahko ponudi določena vrsta skrbnika. 



Neorganiziranost navezanosti 

Vzorec, značilen za skupino otrok, ki pri SSP kažejo nasprotne nagnjenosti k FdA: 

- Pristop skrbnika 

- Distanciranje skrbnika, izogibanje skrbnika. 
(Main, Stadtman, 1981; Main, Hesse, 1990; Main, Solomon, 1986) 

Približno 15 % populacije, med 50 % in 80 % v klinični populaciji (Selvini, 
2017) 

Zbrani podatki kažejo, da je dezorganizacija navezanosti močno povezana s 
prisotnostjo nerazrešene žalosti ali travme v spominu skrbnika (Main, Hesse, 
1990); figura navezanosti, dojeta kot prestrašena/strašljiva (F/F): ne more 
ponuditi "varnega zatočišča", ampak je tudi sama grožnja. 

Močna je tudi povezava med neorganiziranostjo navezanosti pri otroku in 
duševnimi stanji skrbnika, za katere sta značilna sovražnost in nemoč (Lyons-
Ruth idr., 2005). 



Otroški strahovi 

Varen otrok>> 
Strah pred 
nevarnostjo 
 

• Otrok, ki se 
izogiba >>  Se 
boji bližine 

• Ambivalenten otrok 
>>  Strah pred 
ločitvijo 

• Neorganiziran otrok 
>>  Se boji skrbnikov 



Interni delovni modeli 
Z zgodnjimi izmenjavami s figurami skrbnikov posameznik gradi notranje predstave 
(IWM), ki vodijo in organizirajo izkušnje, informacije in čustva, povezana s figurami 
navezanosti in s samim seboj. 

Ti »zemljevidi« nam pomagajo brati realnost in usmerjajo naša pričakovanja drug do 
drugega ter nas vodijo pri interpretaciji vedenja, so dinamični in se lahko sčasoma 
spremenijo. 

 
"Stvari ne vidimo takšne, kot so, stvari vidimo takšne, kot smo." 

 

• IWM >> proceduralno znanje, ki sem ga nevede pridobil. Kot vožnja s kolesom. 
Vedenjski avtomati, ki jih izvajam zunaj svojega zavedanja. Negovanje je postopek. 

• Pomembno je upoštevati, da IWM ne spreminjamo. To je jedro naših izkušenj. Okoli 
tega jedra lahko postavim sloje prislužene varnosti. 

• Lahko pridobimo zavest: sposobnost refleksije o dogajanju, o dinamiki, ki že obstaja, o 
prepoznavanju lastnih motenj. 



Okno tolerance 
Travmatične izkušnje zlorabe (maltretiranja in 
zanemarjanja) v odnosu navezanosti vodijo do 
kronično povečanega vzburjenja ali izmeničnih 
stanj hiper- in hipo vzburjenosti, medtem ko 
izkušnje zapuščenosti vodijo do afektivnega 
sploščenja zaradi kroničnega zniževanja 
vzburjenja. Kronična hiperaktivacija 
obrambnega sistema, ki se pojavi v primeru 
travmatičnih izkušenj iz otroštva, povzroči, da 
ta prevladuje nad drugimi sistemi delovanja 
(kot so družabnost, raziskovanje, igra), kar 
sproži avtomatske težnje po delovanju, ki 
trajajo vse življenje in so zato lahko 
neprilagodljivi v situacijah, ki niso tiste 
(nevarne), ki so jih sprva izzvale. Preživetje 
travmatične izkušnje v otroštvu, v odnosu 
navezanosti, neposredno vpliva na nastanek 
zrcalnih nevronov; tudi na nevronski ravni je 
zato mogoče videti, kako travmatične izkušnje 
negativno vplivajo na introspektivne 
sposobnosti in relacijske sposobnosti subjekta. 



Traumatic attachment 
Otrok je ujet v nemogoč konflikt brez rešitve: 

z evolucijskega in biološkega vidika otrok ne more preživeti brez bližine svojega 
skrbnika (FdA) 

Huda nepredvidljivost in ogroženost FdA in afektivne vezi, ki pa ne zavira aktivacije 
sistema navezanosti/skrbnika 

Sistem za miselno obdelavo reševanja težav se zaklene: evarnost brez izhoda (ali 
blokiran pobeg) 

Motivacijski sistemi se aktivirajo istočasno in paradoksalno: 

-obramba (evolucijska raven: plazilec) 

-navezanost (evolucijska raven: sesalec) 

Nevrofiziološke posledice: disregulacija, hiper/hipo vzburjeno stanje, nizka 
toleranca na čustveno aktivirajoče situacije 

strah brez izhoda: popolna impotenca 



Posttravmatske reakcije niso neskončne: le tri so! 

Stavim, da ste prepoznali nekatere stvari, ki se vam dogajajo! 
(Oris povzet iz orodja Let's talk about you, TIAMA) 

TEHNIČNI TERMIN KAJ POMENI CILJ TIPIČNE MISLI 

 
HIPERVIGILANCA 
(neravnovesje 
kateholaminov) 

 
Notranja 
vznemirjenost, 

alarm, 
vzburjenje 

 
Gremo 'navzgor' in 

raztovarjamo, 

živimo s polnim 

plinom in tako 

obdržimo nadzor 

 

 
V notranjosti imam fliper!, v 

nevarnosti sem, razpočil se 
bom 

 

DEPRESIJA 
(neravnovesje kortizola) 

 
Kronična utrujenost, 
slabo razpoloženje, 

demotivacija, umik 

 

 
Živeti na minimumu 

 
Sem 'zguba', sem breme, nič ni 

vredno, nimam prihodnosti 

 

 

DISOCIJACIJA 
(neravnovesje 

endorfinov) 

 

Zmorem le, če 

gredo koščki mene 

vsak zase, razpad 

 
Prekinitev 

'integriranega' stika s 

samim seboj, da bi 

se izognili tveganju 

'psihične eksplozije' 

 
Oko ne vidi, srce ne žaluje, 

izvlekel bom vtič, super je biti na 

Marsu, konec koncev, kaj je 

problem?, ne spomnim se, če ne 

razmišljam o tem, se počutim 

bolje. 



Klasifikacija oblik zlorab 

Slabo ravnanje se lahko izrazi v: 

• Fizični zlorabi. 

• Psihičnem nasilju. 

• Nasilju s pomočjo. 

• Spolni zlorabi. 

• Spletni zlorabi. 

• Patologiji oskrbe (huda malomarnost/zanemarjanje, 
zanemarjanje, prekomerna skrb) 

• Ustrahovanju in kibernetskem ustrahovanju. 

Opomba: Klasifikacija različnih oblik trpinčenja otrok (Mon- tecchi, 2002; WHO,  
2002, 2006; SINPIA, 2007) je koristna za usmerjanje strokovnjakov, vendar je 
primerno ponoviti, da je otrok pogosteje žrtev različnih oblik trpinčenja, ki 
povzročajo multiviktimizacijo (Finkhelor, 2006). 



Nevrobiologija 



Travma v zgodnjem otroštvu in možgani 

• V zadnjih letih je bilo vse več raziskav o zgodnjem razvoju 
možganov, vključno z učinki slabega ravnanja na razvoj 
možganov v zgodnjem otroštvu. 

•  Ta vrsta raziskav jasno kaže, da se razvoj možganov lahko 
fiziološko spremeni zaradi dolgotrajnega, hudega ali 
nepričakovanega stresa, vključno z zlorabo, v zgodnjih 
letih otrokovega življenja. 

•   Takšna sprememba v razvoju možganov lahko posledično 
negativno vpliva na otrokovo fizično, kognitivno, čustveno 
in socialno rast (Alexander Butchart in Alison Phinney  
Harvey, World Health Organization 2006) 



Travma v otroštvu in možgani 

• Različni deli možganov se razvijajo s prejemanjem 
stimulacije, ki povzroči aktivnost v ustrezni regiji možganov. 
Sčasoma se možgani povečajo v širino in gostoto ter do 
tretjega leta starosti dosežejo približno 90 odstotkov 
velikosti možganov odrasle osebe. 

• Če se izkaže, da sta stimulacija in negovanje slaba – na 
primer, če so starši ali skrbniki sovražni ali nezainteresirani 
– lahko pride do motenj v razvoju otrokovih možganov. 

• Ker se možgani prilagajajo svojemu okolju, se bodo 
prilagodili negativnemu okolju tako hitro, kot se bodo 
prilagodili pozitivnemu (Ibid.) 



Travma v otroštvu in možgani 

• Kronični stres senzibilizira živčne poti in hiperrazvija tiste 
predele možganov, ki so vključeni v procese odzivanja na 
tesnobo in strah. To pogosto vključuje nerazvitost drugih 
živčnih poti in možganskih regij. 

• Možgani otrok, ki doživljajo stres, kot so fizična ali spolna 
zloraba ali kronično zanemarjanje, bodo svoje vire usmerili 
v preživetje in na odzivanje na grožnje v okolju (Ibid). 



Travma v otroštvu in možgani 

• Učinki na razvoj otrokovih možganov, izkušenj v otroštvu in 
zgodnjem otroštvu ustvarjajo temelje za izražanje 
inteligence, čustev in osebnosti. 

• Kadar so zgodnje izkušnje predvsem negativne, lahko otroci 
razvijejo čustvene, vedenjske in učne težave, ki lahko trajajo 
vse življenje, še posebej, če ciljno usmerjene intervencije 
niso izvedene (Ibid). 



Travma v otroštvu in možgani 

• Otroci z izkušnjami kronične zlorabe in zanemarjanja v 
zgodnjih letih lahko živijo v nenehnem stanju 
hiperaktivnosti ali disociacije in se počutijo ogrožene z vseh 
strani. 

• Njihova sposobnost, da izkoristijo socialne, čustvene in 
kognitivne izkušnje, je lahko oslabljena. Da bi se naučili in 
vključili nove informacije, bodisi iz šole ali nove družbene 
izkušnje, morajo biti otrokovi možgani v stanju »pozorne 
umirjenosti«, stanju, ki ga travmatizirani otroci redko 
dosežejo (Ibid). 



Travma v otroštvu in možgani 

• Otroci, ki niso bili sposobni razviti zdrave navezanosti na 
svoje skrbnike in katerih zgodnje čustvene izkušnje s svojim 
vplivom na možgane niso postavile potrebnih temeljev za 
pozitiven čustveni razvoj, imajo lahko omejeno empatično 
sposobnost. Sposobnost občutenja empatije namreč 
gradijo izkušnje (Ibid). 





Kintsugi 

• Japonska tehnika, ki se je razvila okoli leta 1400. 

• Umetnost kintsugija ni namenjena samo popravljanju 
pokvarjenega predmeta, temveč tudi temu, da daje novo 
življenje predmetom. 

• Kintsukuroi je starodavna japonska umetnost popravljanja 
pokvarjenega: ko se kos keramike zlomi, ga mojstri 
kintsukuroi popravijo z zlatom in pustijo popravilo na vidiku, 
saj je zanje rekonstruirano delo simbol krhkosti, moči in 
lepote (Tomas Navarro, Kintsukoroi, 2017). 



Posttravmatska rast 1 

• "Posttravmatska rast" (PTG). 
Izraz PTG se nanaša na pozitivno psihološko spremembo, ki 
je posledica boja z zelo zahtevnimi in izzivov polnimi 
življenjskimi okoliščinami (Calhoun in Tedeschi, 2004). 

• PTG opisuje izkušnje tistih posameznikov, ki so premagali 
travmo s spreminjanjem stanja, v katerem so bili pred 
spopadom s krizo. Pri teh posameznikih se bistveno 
spremenijo prilagodljivi viri in način, kako razumejo svet in 
svoje mesto v njem (Tedeschi in Calhoun, 2004). 



Posttravmatska rast 2 

Za posttravmatsko rast je značilno pet glavnih komponent: 
• Odnosi z drugimi: spremembe v vedenju na 

medosebni ravni, izgradnja novih odnosov in krepitev 
starih, večji občutek sočutja in empatije do drugih; 

• Nove možnosti: sprememba življenjskega namena, 
odprtost za nove izkušnje, bolj zavesten pristop k 
odločitvam; 



Posttravmatska rast 3 

Osebna moč: sprememba v dojemanju lastne identitete, 
večje zanašanje nase pri soočanju z življenjskimi ovirami, 
boljše sprejemanje tudi neugodnih okoliščin v korelaciji z 
občutkom ranljivosti; 

 
Sprememba v duhovnosti: večja ozaveščenost o svojih 
verskih prepričanjih, več deljenja duhovnih trenutkov z 
drugimi; 



Posttravmatska rast 4 

Ceniti življenje: sprememba pogleda na življenje in svet, 
povezana z občutkom »da sem imel srečo«, željo po bolj 
polnem vsakdanu, sprememba prioritet in pojav novih 
življenjskih vrednot. (Tedeschi in Calhoun, 2004). 

 
Posttravmatska rast je posledica globoke individualne 
rekonstrukcije. 
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Integrirani sistemi 

Regulativni okvir                  Potreba po zagotavljanju  
      integracije med različnimi sistemi: 

• Sodna 

• Socialna 

• Institucionalna 

• Storitve (psiho-socialno-izobraževalne)    

       

 

 Potrebna je nadaljnja raven integracije 



Integracija 

Izvedba integracije med sistemi in izgledi je dosežena s 
pristopom 

MREŽENJE 

 

Metafora <<mreža>> ustrezno izraža prisotnost možnosti, 
sinergije, prepletanja in vozlišč. 



MREŽENJE 
"ustvarjanje vezi, sinergije, povezovanja med različnimi formalnimi, 
neformalnimi, primarnimi in sekundarnimi viri z namenom 
spodbujanja blaginje osebe in skupnosti." 

• Mreženje torej predpostavlja, da različni subjekti stopijo med seboj 
v odnos za izgradnjo »skupnega temelja« (natančno mreže), v 
katerem vsak zasleduje svoje cilje v sodelovanju z drugimi. 

• Pri gradnji in skrbi za mrežo, v primerih slabega ravnanja in 
spolne zlorabe, je treba upoštevati, da deluje : 

o V posebej občutljivih in zapletenih situacijah 

o S posebnimi nagovori in primeri 

o Ohranjanje "znotraj mreže" tudi institucionalne subjekte, ki v 
drugih situacijah niso prisotni. 

 



Mreže in sistemi 
• Mreža:  

o Prepustnost je zmožna pridobiti in odstaniti subjekte, odvisno od 
stopnje dela.  

o Fleksibilnost prilagajanja spremembam, ki se nujno pojavijo pri delu 
z mladoletnikom.  

• Mreža in organizacije 

• Kompetence, kulture pripadnosti in hierarhije.... 

 

 



Hierarhične ravni in kulture pripadnosti 

• Ne smemo pozabiti, da so hierarhične ravni, tudi če tvegajo zaplet odnosov, potrebne 
za opredelitev komunikacijskih tokov in odgovornosti. 

• To je tudi strogo povezano z odnosom z vsemi tistimi subjekti, ki so notranji ali 
zunanji v mreži, povezani s pravosodnim področjem: policijo, tožilci, skrbniki in 
kuratorji (ko ne delujejo na terenu), odvetniki. 

• Tudi pripadnost "svetu" storitev ali različnim organizacijskim entitetam spodbudi k 
razmišljanju o kulturah pripadnosti. 

• Obstajajo vsaj tri razsežnosti kulturne pripadnosti: 

o poklicne kulture 

o storitvene kulture 

o kulture organizacij 

• Zavest o pripadnosti kulturi prinaša s seboj tudi zavedanje o uporabi različnih videzov, 
kod in jezikov. 



Vozlišča… 

• Nepredstavljivo …V situacijah zlorabe, slabega ravnanja in resnih travm je treba omeniti 

in razložiti pomemben koncept: odpor do "razmišljanja" o nasilju... Ta odpor ustvarja tudi težave pri 
ustvarjanju skupnega jezika, ki vam omogoča poimenovanje tega, kar vidite. 

• Zanikanje…Drug način za reševanje vprašanja nepredstavljivega je uporaba kategorije 

zanikanja, to je nepriznavanje nasilja ... to se dogaja pri obeh starših in med operaterji. 

• «Navzkrižje interesov»…. Deloma se soočate z interesom družine v njeni 

enotnosti in avtonomiji, deloma z interesom otrok, da živijo v kontekstu, ki ustreza njihovim potrebam... po 
eni strani interes otrok po odraščajo s svojimi naravnimi skrbniki in na drugi strani z dejstvom, da jih lastni 
starši ogrožajo ali jim škodujejo. 

• Identifikacija … Ponudniki storitev se pogosto znajdejo v situaciji, da delajo v samoti, brez 

podporne skupine: ponudnik se sooči s težavo, da se sam ukvarja hkrati z zahtevami otrok in z zahtevami 
staršev, ki prav tako izražajo stisko. 

• Predsodki 

 



… in sinergija 

• Timsko delo/delo v mreži 

• Smer mreže 

 
‘‘Ekipa in mreža sta dva ključna konteksta dela, ki pa nista samoumevna, naravna in spontana procesa, 
temveč rezultat ciljne naložbe, zavezanosti in specifičnega dela (srednje in dolgotrajnega), ki ga je treba 
spodbujati in izvajati ter poteka skozi pridobivanje in razvoj tehničnih in relacijskih veščin vsakega 
strokovnjaka za vzpostavitev smiselnih in funkcionalnih odnosov z vsemi vpletenimi in ki se nadaljuje pri 
vzdrževanju in nenehni skrbi za doseženo«" (Albarosa Talevi, 2012). 



Vzdrževanje mreže 

Zanimiv koncept....ker nam omogoča, da ohranjamo skupaj potrebe po 
kroženju informacij, tudi tistih, ki so povezane na relacijski ravni (med 
storitvami in med operaterji). 

 

Imeti prostor za investiranje, vzpostavljanje odnosov in vzdrževanje mreže 
je proces, ki omogoča storitvam in operaterjem, da zgradijo možne 
prostore za lastno pot, vzpostavijo meje in ustvarjajo sinergije z drugimi, ki 
ustvarjajo priložnosti, kot je "videti nevidno, razmišljati o nepredstavljivem 
in poskušati povedati neizrekljivo" (Ibidem). 



Biti v zaščitneni mreži 
• V prvi vrsti je potrebno 

o Identificirati predmete dela  

o razumeti, ali in v kolikšni meri jih je mogoče deliti in se pogajati 
(Giordano, 2011) 

 

• ...Za dostop do zamisli, ki podpirajo možnost mreže, si je treba zastaviti 
dve vprašanji : 

o o idejah, ki krožijo o otrocih, o tem ali se z njimi dobro ali slabo 
ravna  

o o dojemanju, ki ga imajo strokovnjaki o sebi, o svoji strokovnosti in 
storitvah na področju varstva in varovanja otrok (Giordano, 2011). 



Integracija 
Integracija je zapleten proces, ki ga je treba vključiti v: 

o kulturno reprezentacijo 

o modele intervencije 

o ideološka stališča 

o poklicno moč. 

‘‘Delo socialnega varstva temelji večinoma na odnosu med različnimi 
akterji, ki so vključeni v proces, ter na participativni in stalni izmenjavi med 
njimi" (Giordano M., 2012). 

• Ta izmenjava potrebuje vodnika, smer.... 



Smer 

• Možna definicija (nadzor, povezava, pozornost)... Usmerjevalna funkcija 

se izraža v povezovanju različnih vpletenih akterjev, olajšanju procesa skupnega oblikovanja intervencije z zbiranjem 
in kroženjem informacij, razlaganju delovnih objektov različnih operaterjev, gradnji in vzdrževanju povezav med 
operaterji. (Giordano, 2011) 

• Funkcija…družbene usmeritve je zbiranje ocen, narejenih s pomočjo izdelane dokumentacije in 

sestankov z različnimi operaterji... tako da se čim bolj zbližajo na medinstitucionalnem integriranem 
sestanku skupine.... Spodbujati kroženje informacij in prostorov za razpravo in deljenje med operaterji in 
storitvami. 

• In dejanja… družbene usmeritve so informacije, izmenjava, primerjava, vrednotenje, olajšanje 

konfliktov, povezovanje, upravljanje komunikacije 

• Možna kritična vprašanja… identifikacija predmeta skupnega dela, 

zagotavljanje prostora za razjasnitev obnovitvenih misli, prepoznavanje različnih pozicij različnih 
operaterjev, pozornost na prekrivanje. 



  
 
 

PROCES INTERVENCIJE 
NAČRT ZA AKCIJO 

Glede na fazo intervencije, v kateri ste, se vrsta intervencije bistveno spremeni 

 
 

 

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

DETEKCIJA 
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ZAŠČITA 

UKLJUČENOST 
DRUŽINE 

ODSTRANITEV V 
SILI 

POZITIVNA PROGNOZA                    
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Otrok kot subjekt pravic 

• 1924 Ženevska deklaracija / Društvo narodov 

• 1959 Deklaracija ZN o otrokovih pravicah 

• 1989 Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 
(CRC) 



CRC 
• Konvencijo sestavlja 54 členov 

• Pravi kvalitativni preskok k kulturi otrokovih pravic v svetu. 

• Posebnost: 
o Mladoletniki ne obravnavajo več zgolj kot predmet zaščite in skrbništva, temveč kot 

lastni pravni subjekti; 

o Vsebuje pravila programske narave in se s celostnim in proaktivnim pristopom dotika 
prve (civilne in politične) ter druge (ekonomske, socialne in kulturne) generacijske 
pravice hkrati; 

o je pogodba s pristopom do otrok, ki temelji na človekovih pravicah, ki poudarja vlogo 
lokalnih ali centralnih vlad in civilne skupnosti pri razvoju politik in programov za 
spodbujanje in zaščito otrok, 

o Znana je kot pogodba štirih P: prevention, protection, promotion and participation 
(preprečevanje, zaščita, promocija in sodelovanje). 

• V najboljšem interesu otroka 



CRC 
• Nekatera temeljna načela, ki jih vsebujejo določbe konvencije, 

vključujejo: 
- Člen 3 paragraf 1 v „najboljšem interesu otroka" („v vseh dejanjih v zvezi z otroki, ki 

so v pristojnosti javnih ali kvalificiranih socialnovarstvenih zavodov, sodišč, upravnih 
ali zakonodajnih organov, je največja korist otroka primarna skrb"). 

• Nadrejenega interesa se ne sme preučevati »abstraktno«, temveč mora 
biti njegova vsebina utemeljena glede na posamezen primer, saj se 
potrebe posameznika lahko razlikujejo glede na specifično situacijo, v 
kateri se slednji kot subjekt usposabljanja občasno znajde. 

- Člen 9 poudarja, da morajo otroci odraščati pri starših, razen če slednji ne izvajajo 
škodljivega vedenja, kot je slabo ravnanje ali zanemarjanje otrok, zaradi česar 
morajo pristojni organi posredovati z odredbo o ločitvi. 



Drugi viri... 
• Evropska deklaracija otrokovih pravic/1992  

• celovito predstavil položaj otroka kot ranljivega bitja, ki potrebuje zaščito in posebne 
pogoje, da bi mirno odrasel in postal uravnotežen odrasel. Deklaracija je tudi priznala, da 
"noben otrok na ozemlju Skupnosti ne sme biti izpostavljen diskriminaciji na podlagi 
državljanstva, starševstva, spolne usmerjenosti, etničnega porekla, barve kože, spola, 
jezika, socialnega porekla, vere, prepričanja, zdravstvenega ali drugega statusa, niti iz 
kakršnega koli razloga, ki bi ga bilo mogoče pripisati njemu ali njenim staršem".  

• Smernice za otrokom prijazno pravosodje/2010  
• da mora "otrokom prijazen pravosodni sistem ravnati z otroki dostojanstveno, spoštljivo, 

skrbno in pravično. Biti mora dostopen, razumljiv in zanesljiv. Biti mora sistem, ki prisluhne 
otrokom, resno jemlje njihova stališča in zagotavlja, da so interesi tistih, ki se ne morejo 
izraziti (kot so dojenčki), so prav tako zaščiteni."  

• Lizbonska pogodba/2007-Nice Declaration/2000  
• 24. člen pravi, da imajo"otroci pravico do takšnega varstva in skrbi, ki je potrebna za 

njihovo dobro počutje. Svoje stališča lahko svobodno izražajo; ta stališča se 
upoštevajo pri zadevah, ki jih zadevajo, glede na njihovo starost in zrelost. V vseh pri 
dejanjih, ki se nanašajo na otroke, ne glede na to, ali jih izvajajo javni organi ali 
zasebni organi, je največja korist otroka najpomembnejša." 



Pravica biti slišan (1) 

"vsaka družinska, upravna ali sodna odločitev v zvezi z 
otrokom se vodi predvsem z obrambo in varovanjem otrokovih 
interesov; v ta namen in pod pogojem, da to ne pomeni 
nobenega tveganja ali škode za otroka, se otrok zasliši, kolikor 
to dopuščata njegova starost in zrelost‘‘ 



Pravica biti slišan (2) 
• Pravica do poslušanja 

• Konvencija o otrokovih pravicah - člen 12  
1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben razsodnosti, pravico, da svobodno 
izraža svoja stališča o kateri koli zadevi, ki zadeva otroka, pri čemer se otrokova stališča 
ustrezno upoštevajo v skladu s starostjo in stopnjo zrelosti otroka. otrok.  

2. V ta namen imajo otroci zlasti možnost, da so zaslišani v vseh sodnih ali upravnih 
postopkih, ki jih zadevajo, neposredno ali prek ustreznega predstavnika ali organa, na način, 
ki je v skladu s postopkovnimi pravili nacionalnega prava.  

Evropska konvencija o uveljavljanju otrokovih pravic (tako 
imenovani Strasbourg) 

• Pravica do informacij 

 Informirano poslušanje / Člen 5 Strasbourške konvencija 



Razsodnost 

• O sposobnosti razsodnosti je mogoče najti različne definicije, ki spadajo 
v različne discipline. Če se nanašamo na pravico do poslušanja, jo lahko 
postavimo med pravno in psihološko. Ne da bi se želeli pretirano 
ukvarjati s tem vidikom, lahko trdimo, da je v naši kulturi starost, pri 
kateri je na splošno mogoče šteti, da je ta sposobnost razvita, 6/7 let 
(starost, ko se začne šola, ko je načelo realnosti samoumevno). 

 



Pravica biti slišan (3) 

Informirano poslušanje 

Mladoletna oseba, ki sodeluje v sodnih postopkih, ima 
pravico: 

• Prejema vseh pomembnih informacij 

• Posvetovanja in izražanja svojega mnenja 

• Biti obveščen o možnih posledicah takšnega stališča v 
praksi in o možnih posledicah kakršne koli odločitve. 

 

 



Otroci, žrtve OIO 

Po drugi strani, ko je bil otrok žrtev OIO in je to pomembno s kazenskega 
vidika, se najprej sklicuje na 39. člen CRC kjer je navedeno, da "države 
pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da olajšajo fizično in 
psihološko rehabilitacijo ter socialno reintegracijo vsakega otroka, ki je bil 
žrtev kakršne koli oblike zanemarjanja, izkoriščanja ali trpinčenja; mučenja 
ali katere koli druge oblike krutega, nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja ali oboroženega spopada. akšna rehabilitacija in 
ponovna vključitev potekata v pogojih, ki spodbujajo otrokovo zdravje, 
samospoštovanje in dostojanstvo". 

 



Zaščita 

CRC Člen 39 

Države pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da 
olajšajo fizično in psihološko rehabilitacijo ter socialno 
reintegracijo vsakega otroka, ki je bil žrtev kakršne koli oblike 
zanemarjanja, izkoriščanja ali trpinčenja; mučenja ali katere 
koli druge oblike krutega, nečloveškega ali ponižujočega 
ravnanja ali kaznovanja ali oboroženega spopada. 

 



Zaščita 
Lanzarotska konvencija 

Cilji: 

• Preprečevanje in boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi 
otrok; 

• Varovati pravice otrok, ki so bili žrtve izkoriščanja; 

• Spodbujanje nacionalnega in mednarodnega sodelovanja 
proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok 



Lanzarotska konvencija 
Raven zaščite temelji na naslednjih ukrepih/načelih: 

- Oblikovanje socialnih programov in vzpostavitev multidisciplinarnih 
struktur za podporo žrtvam in njihovim družinam 

- Zakonodajni ukrepi za zagotovitev, da pravila o poklicni molčečnosti ne 
postanejo ovira za prijavo kaznivih dejanj 

- Zakonodajni ukrepi za zagotavljanje pomoči žrtvam za njihovo fizično in 
psihosocialno okrevanje 

- Posebni projekti sodelovanja z organizacijami, ki so posebej vključene v 
pomoč žrtvam 

- Zakonodajni ukrepi, ki predvidevajo odstranitev otroka ali starša, kadar 
naj bi bil starš storilec dejanj zlorabe 

- Zakonodajni ukrepi za pomoč družinam žrtev 



Preprečevanje  
Lanzarotska konvencija 

Na ravni preventive: 

- Izobraževalni programi, namenjeni informiranju mladoletnikov o 
nevarnostih spolnega izkoriščanja in zlorab ter o sredstvih zaščite 

- Intervencijski programi za ljudi, ki se bojijo, da bodo zagrešili spolno 
kaznivo dejanje 

- Usklajevalni ukrepi med različnimi organi za varovanje otrok 



Zaščita 
Priporočilo Sveta Evrope 2009 

Cilji: 

• Varovati pravice otrok, zlasti tistih, ki so žrtve nasilja; 

• Preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad otroki;  

• Spodbujati sprejemanje, izvajanje in spremljanje nacionalnih 
integriranih strategij za zaščito otrok pred nasiljem;  

• Okrepiti mednarodno sodelovanje za zaščito otrokovih pravic in zaščito 
otrok pred nasiljem. 



Priporočilo Sveta Evrope 2009 

• Pravica do zaščite 

• Pravico do biti slišan ("... svobodno se izražajo v tem, kar jih zadeva") 

• Promocija pravic 

• Centralnost integriranih sistemov 

• Jasno opredeljeni postopki poročanja 

• Izogibanje retravmatizaciji 



Zaščita 
Istanbulska konvencija 

• Cilj: boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini 

• "Vsa nasilna dejanja, ki se zgodijo v družini." 

• Zakonodajni, preventivni in izobraževalni ukrepi 

• Zagotovljen dostop do storitev 

• Specializirane storitve 

• Posebni zaščitni ukrepi za mladoletnike 

 

 

 

 



Zaščita 
Direktiva 2012/29/EU 

• Cilj: pomoč in zaščita žrtev kaznivih dejanj 

• Pravica do informacij in podpore 

• Pravica do sodelovanja v kazenskem postopku 

• Pravica do zaščite 

• Usposabljanje operaterjev 



Smernice 
• "Smernice temeljijo na osmih splošnih načelih (varstvo pred nasiljem, 

pravica do življenja ter maksimalnega preživetja in razvoja, 
nediskriminacija, enakost spolov, sodelovanje otrok, zavezanost države, 
zavzetost in sodelovanje drugih akterjev, v največjo korist otroka) in štiri 
načela delovanja (večdimenzionalna narava nasilja, celostni pristop, 
medsektorsko sodelovanje, pristop z več deležniki) 

• ... podpirati spodbujanje kulture spoštovanja otrokovih pravic, ki temelji 
na temeljitem poznavanju otrokovih pravic in razumevanju otrokovih 
zmogljivosti in ranljivosti." 

 



Smernice 

"Cilji teh smernic so: 

- Varovati pravice otrok, zlasti tistih, ki so žrtve nasilja; 

- Preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad otroki;  

- Spodbujati sprejemanje, izvajanje in spremljanje nacionalnih 
integriranih strategij za zaščito otrok pred nasiljem;  

- Okrepiti mednarodno sodelovanje za zaščito otrokovih pravic in zaščito 
otrok pred nasiljem." 

 



Nasilje 

„Nasilje„ je jasno pojasnjeno: „V skladu s členom 19 UNCRC, 'nasilje‚ 
vključuje vse oblike fizičnega ali duševnega nasilja, zlorabe ali poškodbe, 
zanemarjanja in malomarnega ravnanja, trpinčenja ali izkoriščanja, 
vključno s spolno zlorabo; ta definicija zajema tudi otrokovo izpostavljenost 
nasilju doma ali zunaj doma. Nasilje se ne razume samo med odraslimi, 
ampak tudi med otroki." 



Zaščita 
• „vsi otroci imajo pravico do zaščite pred vsemi oblikami fizičnega ali 

duševnega nasilja, poškodb ali zlorab, zanemarjanja ali pomanjkanja 
skrbi, trpinčenja ali izkoriščanja, vključno s spolno zlorabo, medtem ko so 
v skrbništvu svojih staršev, zakonitih skrbnikov ali katere koli druge 
osebe, ki deluje v njihovem imenu."  

• Pravica do življenja ter maksimalnega preživetja in razvoja, pravica do 
nediskriminacije in pravica do enakosti spolov se torej ponovno potrjuje. 

 



Pravica biti slišan 
"Otroci imajo pravico, da se svobodno izražajo o tem, kar jih zadeva, 
njihova mnenja pa je treba ustrezno upoštevati glede na starost in zrelost 
otroka. Udeležba otroka pomeni zlasti:  

a. Podpiranje izražanja otrokovih osebnih mnenj ter spoštovanje in 
upoštevanje teh mnenj v vseh situacijah, ki ga zadevajo;  

b. Otroku omogočiti, da je slišan v kakršnih koli sodnih, upravnih ali 
izvensodnih postopkih." 

 



Pravni ukrepi 
V zvezi s pravnimi ukrepi je ponovno poudarjeno, da je "treba sprejeti 
potrebne zakonodajne ali druge ukrepe za zagotovitev, da bodo pravne 
osebe lahko odgovorne za kazniva dejanja iz 26. člena Konvencije Sveta 
Evrope o varstvu otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolne zlorabe (CETS 
Št. 201). 

 

 

 



Sankcije in ukrepi 
1. Nasilna kazniva dejanja, vključno s spolnimi prestopki, je treba kaznovati z 

učinkovitimi, sorazmernimi in odvračilnimi sankcijami in ukrepi, ob upoštevanju 
teže kaznivega dejanja. 

2. Osebe, obsojene zaradi nasilnih kaznivih dejanj, vključno s spolnimi, kot tudi 
osebe, ki so v kazenskem postopku, bi morale imeti dostop do učinkovitih 
intervencijskih programov in ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje tveganja 
ponovitve kaznivega dejanja.  

3. V skladu z načeli socialnega vključevanja in izobraževanja ter preprečevanja 
ponovitve kaznivih dejanj je treba vsak pravosodni sistem, ki se ukvarja z otroki 
kot storilci nasilja, povezati s širšimi družbenimi pobudami, katerih cilj je 
zagotoviti celosten pristop in kontinuiteto skrbi za te otroke (načelo vključevanja 
skupnosti in stalna oskrba). 

4. V skladu s svojimi temeljnimi načeli bi moral nacionalni pravni sistem predvideti 
možnost, da se otroke, ki so žrtve nasilja, ne kaznuje zaradi njihove vpletenosti v 
nezakonite dejavnosti, v kolikor so bili v to prisiljeni." 



Drugi pomembni dokazi 
• Za preprečevanje, odkrivanje in odzivanje na nasilje nad otroki je treba 

razviti politike, ki temeljijo na raziskavah, dokazih in izkušnjah otrok. 
Posebno pozornost je treba nameniti zaščiti ranljivih skupin. 

• Potrebno bi bilo ustanoviti neodvisno institucijo za človekove pravice v 
skladu s Pariškimi načeli za spodbujanje in zaščito otrokovih pravic (npr. 
posebnega varuha človekovih pravic/pooblaščenca za otrokove pravice, 
ustanovljen z zakonodajo, neodvisno ali kot kontaktna točka v okviru 
obstoječe institucije za človekove pravice). 

• Država bi morala sprejeti vse ustrezne ukrepe za spodbujanje fizičnega in 
psihičnega okrevanja ter rehabilitacije otrok, ki so žrtve in priče nasilja ter 
po potrebi njihovih družin. Takšne storitve bi morale biti zagotovljene 
nemudoma in v okolju, ki spodbuja zdravje, spoštovanje in dostojanstvo 
otroka. 



Druga pomembna zakonodajna vira... 

• Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad 
ženskami in nasilju v družini (tako imenovana Istanbulska konvencija), 
sprejeta aprila 2011 

 

• Direktiva 2012/29 Evropskega parlamenta in Sveta iz oktobra 2012 o 
določitvi minimalnih standardov o pravicah, podpori in zaščiti žrtev 
kaznivih dejanj 



Istanbulska konvencija 
• Namen Istanbulske konvencije je boj proti nasilju nad ženskami in 

nasilju v družini. 

• Opredelitev nasilja v družini v 3. členu vključuje "vsa dejanja fizičnega, 
spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja, ki se zgodijo v družini ali 
gospodinjstvu ali med sedanjimi in nekdanjimi zakonci ali partnerji". 

• Med oblike varovanja, ki jih predvideva ta ukrep, je vključeno tudi nasilje 
v družini s pomočjo, torej nasilje nad otroki. 

 



Sprejeti ukrepi morajo temeljiti na "celostnem pristopu, ki 
upošteva odnos med žrtvami, storilci, otroki in njihovim širšim 
družbenim kontekstom". 

• Zakonodajni ukrepi za preprečevanje nasilja 

• Potrebni ukrepi za spodbujanje družbe k posredovanju in preventivnim 
ukrepom 

• Ukrepi za vključitev v šolske učne načrte teme, kot so "enakost spolov, 
nestereotipne vloge spolov, medsebojno spoštovanje, nenasilno 
reševanje konfliktov v medosebnih odnosih, nasilje nad ženskami na 
podlagi spola in pravica do osebne integritete" 

• "ustrezno usposabljanje za strokovnjake, ki se ukvarjajo z žrtvami ali 
storilci vseh nasilnih dejanj". 

• "potrebni zakonodajni ali drugi ukrepi za zaščito vseh žrtev pred 
nadaljnjimi nasilnimi dejanji." 

 



Dokazi in storitve 
• Ena od pomembnih točk je zagotavljanje dostopa do zdravstvenih in 

socialnih storitev, ki morajo imeti ustrezna sredstva in usposobljene 
strokovnjake za pomoč žrtvam. 

• Obstajati morajo tudi specializirane službe za ženske žrtve nasilja in 
njihove otroke. 

• Strokovne podporne storitve vključujejo izrecno omembo: 

• Zavetišča (23. člen) 

• Podporne telefonske linije (24. člen) 

• Ustrezni, lahko dostopni in zadostni centri prve pomoči za žrtve 
posilstva in spolnega nasilja (25. člen) 



V korist otrok... (26. člen) 
Zaščita in podpora otrokom, ki so priča nasilju  

• The Parties shall adopt such legislative and other measures as may be 
necessary to ensure that the rights and needs of children who witness 
any form of violence within the scope of this Convention are duly 
taken into account in the provision of protection and victim support 
services.  

• Pogodbenice sprejmejo takšne zakonodajne in druge ukrepe, ki so 
potrebni za zagotovitev, da se pravice in potrebe otrok, ki so priča 
kakršni koli obliki nasilja v okviru te konvencije, ustrezno upoštevajo 
pri zagotavljanju storitev zaščite in podpore žrtvam. 



Direktiva 2012/29/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta 

Zagotoviti mora, da žrtve kaznivih dejanj: 
• dobijo ustrezne informacije, pomoč in zaščito 

• lahko sodelujejo v kazenskih postopkih 

Države članice zagotovijo, da je v primeru, ko je žrtev otrok, 
najpomembnejša otrokova korist in da se pri oceni upošteva posameznik 
kot tak. 

 

ŽRTEV 
• fizična oseba, ki je utrpela škodo 

• družinski član osebe, katere smrt je neposredno povzročilo kaznivo dejanje 
in ki je utrpel škodo zaradi smrti te osebe 

 



Določa pravice do 

• informacij in podpore 

• sodelovanja v kazenskem postopku 

• zaščite žrtev in priznanja žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti 

• usposabljanja operaterjev 
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INTERVENCIJSKI PROCES 
ORIS, KI VODI DELO 

Glede na stopnjo intervencije, v kateri ste, se vrsta intervencije bistveno 
spremeni 

 
 

 

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

DETEKCIJA 

OPAZITI 

ZAŠČITA EVALVACIJA 

VKLJUČENOST 
DRUŽINE 

ODSTRANITEV 
V SILI 

PROGNOZA 
POZITIVNA NEGATIVNA 

ZDRAVLJENJE 
POSVOJITEV 
REJNIŠTVO 



Detekcija  
opredelitev 

• Prepoznavanje znakov slabega počutja pri mladoletnih in tveganj za 
njihovo rast, povezanih s škodljivim ravnanjem odraslih, ločevanje tveganja 
od škode, ki jo utrpijo.  

• Prva identifikacija nemudoma razpoložljivih zaščitnih zmogljivosti v 
družinskem okolju.  

 

Iz CISMAI: " Minimalne zahteve za storitve proti trpinčenju in zlorabi otrok ". 



Bolj kot je trpinčenje prikrito, bolj primanjkuje 
posameznikovih, družinskih in okoljskih virov in bolj se 
odlašajo potrebni posegi za zaščito otroka v njegovem 
življenjskem kontekstu. 

Pomembno je upoštevati dejavnike 
tveganja in zaščitne dejavnike : 



Nekaj podatkov o slabem ravnanju v Italiji 

S. Arnone, 2017 



Nekaj podatkov o slabem ravnanju v Italiji 

Zanemarjanje 
 
Patologije oskrbe 
 
Nasilje v družini 
 
Psihično nasilje 
 
Fizično nasilje 
 
Spolna zloraba 

Slabo ravnanje z otroki v Italiji 



Nekaj podatkov v Evropi 
 
Če upoštevamo pojav v evropskih državah po ocenah Evropskega 
poročila o preprečevanju trpinčenja otrok (WHO) iz leta 2013, v Evropi 
vsako leto kot žrtve trpinčenja umre 852 otrok, mlajših od 15 let 
(najvišja stopnja je otrok, mlajših od 4 let), 18 milijonov otrok (13,4 % 
deklet in 5,7 % fantov) je žrtev spolne zlorabe, 44 milijonov (22,9 % 
otrok) je žrtev fizičnega nasilja, 29,6 % je žrtev psihičnega nasilja (55 
milijonov). 
 
 

Iz Zanemarjanje in zlorabe v otroštvu - Indikacije in priporočila CNOP.  



Obremenjujoče izkušnje v otroštvu (OIO) 
 (ACE ali Adverse Childhood Experiences) 

DIREKTNO (na otroka) 

•spolna zloraba 

•slabo ravnanje  

•fizična zloraba  

•zanemarjanje  

POSREDNO (v družini) 

•priča nasilju 

•alkoholizem  

•zasvojenost z mamili 

•psihiatrične bolezni 

•resne invalidne telesne bolezni 

•finančni zlomi 

Pripravila MALACREA M, iz FELITTI et al., 2001 

S. Arnone, 2017 



Vrste grdega ravnanja in zlorab 

Slabo ravnanje 
Fizično 

Psihično 

Pomoč pri nasilju v 
družini 

Spolna zloraba 

Izven družine 

Znotraj družine 

Patologije oskrbe 

Zanemarjanje 

Hiperkuracija 

Neprimerna oskrba 



Distalni dejavniki tveganja 
• Mlada starost matere 

• Pomanjkanje medosebnih odnosov 

• Pomanjkanje mreže in socialne integracije 

• Izkušnje zavrnitve, nasilja ali zlorabe v otroštvu 

• Nezaupanje v družbene norme in institucije 

• Sprejemanje nasilja in kaznovanja kot vzgojnih praks 

• Sprejemanje otroške pornografije 

• Pomanjkanje znanja in nezainteresiranost za razvoj otroka 

• Kronična revščina 
 

Di Blasio, Buy Peace in La prevenzione del disagio nell'infanzia e nell'adolescenza, uredil Istituto degli Innocenti  



Proksimalni dejavniki tveganja  
(povečano tveganje) 

Posamezniki Družinski člani Značilnosti otroka 

Psihopatološki starši Poroka in zgodnja nosečnost 
Telesne bolezni ali 
prirojene okvare 

Socialno deviantni starši Enostarševska družina Težaven temperament 

Šibka ali odsotna sposobnost 
prevzemanja odgovornosti 

Težave v odnosih z izvorno družino 
in družino partnerja 

Impulzivnost Konflikt med pari 

Nizka toleranca do frustracij Nasilje v družini 

Izkrivljanje čustev 



Zaščitni faktorji (zmanjšanje tveganja) 

Posamezniki Družinski člani Značilnosti otroka 

občutek neustreznosti zaradi 
odvisnosti od storitev 

Zadovoljiv odnos z vsaj enim 
članom izvorne družine 

Lahkoten 
temperament 

obdelava zavrnitve in nasilja, ki so 
ga utrpeli v otroštvu 

Mreža za podporo staršem in 
prijateljstvu 

empatične sposobnosti 
 

Sposobnost obvladovanja konfliktov 

Želja po izboljšanju 

Prevzem odgovornosti 

Samopodoba 



• SOCIALNO-ZDRAVSTVENE STORITVE (psihologi, socialni delavci, zdravniki, 
psihosocialni delavci), ki so sposobne povezati kazalce otrokovega 
nelagodja z vedenjem staršev in začetno oceniti resnost situacije in 
stopnjo potrebne zaščite.  

• JAVNE IN ZASEBNE STORITVE, ki se ukvarjajo z otroki in družinami 
(izobraževalne storitve, zbiranje in prosti čas, socialne storitve)  

• POLICIJSKI ORGANI IN PRAVOSODNI ORGANI (Policija, sodišča) 

Pomen teritorialnih virov 



1. Navezanost 

2. Pobeg 

3. Zaklenitev 

4. Predaja  

 

Ovire pri zaznavanju 
Obrambni mehanizmi operaterjev 



•  Odrasla oseba lahko vidi indikatorje 

•  Poze v sodnih in linearnih izrazih (krivda in obsodba)  

• Počuti se varnega (izzivi, pogosto deluje sam, ne da bi se soočil z drugimi 

• Ne preverja stopnje resnosti (ravnotežje tveganje/zaščita)  

• Poseže, ne da bi razumel/slišal/vsebino 

Navezanost  
(intervencionizem, presoj...)  



Pobeg 
(zanikanje, izogibanje, površnost)  

• Odrasla oseba ne vidi znakov stiske in/ali korelacije med njimi in 
ravnanjem skrbnika 

• Zmanjšanje (dejstev, tveganja, škode, odgovornosti)  

• Ne preverja in ne posega 



Zaklenitev 
(ohromelost, blokada, impotenca)  

 

• Odrasla oseba prepozna zlorabo, vendar ne ve, kaj bi storila 

• Posreduje slabo in/ali pozno 



• Odrasel ima pogled osredotočen "na odraslega" ali na družino.  

• Ne more zavzeti stališča do odraslih (dovoli se zapeljati / izsiljevati / 
prepričevati)  

• So na strani napadalca 

Predaja  

   (zavezništvo, predaja...)  



• Pozna intervencija 

• Prezgodnja posredovanje 

• Neposredovanje 

• Neorganizirana intervencija 

To poveča tveganje za napake v naslednjih korakih (zaščita, poročanje, 
ocena – prognoza, zdravljenje).  

 

Tveganja pri odkrivanju 



Indikatorji za odkrivanje in njihova 
uporaba 

Namen kazalnikov je usmerjati odrasle pri prepoznavanju znakov neugodja 
(faza odkrivanja intervencijske poti) in ne opraviti diagnostične ocene, ki jo je 
treba prenesti na odgovorne strokovnjake in jo izvesti ob ustreznem času.  

Kazalniki so razdeljeni na:  

• Fizični znaki 

• Vedenjski znaki 

• Čustveni znaki 



Dodatni dejavniki, ki jih je treba 
upoštevati 

• ČAS (je to začasen ali dolgotrajen pojav)?  

• KRITIČNI DOGODKI (je to posebna faza življenja za otroka ali 
družino?) 

• KULTURA izvora 



Kako bi opredelili fizično zlorabo? 

Kako jo prepoznaš?  

Kako se počutiš ob tem? 



Fizična zloraba 

 Starš/skrbnik namerno opravi ali dovoli izvajanje telesnih poškodb in še 
naprej škoduje otroku.  

 Na splošno se kaže kot modrice, odrgnine, udarci, zadušitve, ugrizi, zlomi, 
opekline itd. 

 Včasih je lahko v kaznovalne namene. 

 V nekaterih kulturah ga razumejo kot družbeno legitimno sredstvo 
popravljanja (npr. južnoameriška kultura).  

  

 



Fizična zloraba 
Indikatorji 

Fizični znaki Čustveni znaki Vedenjski znaki 

kontuzije Slaba pozornost Strah v tujih okoljih 

Ekhimoza Čustvena zamrznitev Vedno na preži 

Brazgotine Težave pri poslušanju odraslih Nenadni izbruhi jeze 

Poškodbe Reaktivna nestabilnost Zavračanje fizičnega stika 

Težave pri učenju 



Kako bi opredelili psihično trpinčenje?  

Kako ga lahko prepoznaš?  

Kako se počutiš ob tem? 



Psihično trpinčenje 

 Prisotno je pri vseh drugih oblikah zlorabe otrok. Vključuje vsa 
tista dejanja, ki lahko poslabšajo otrokov psiho-afektivni razvoj 
z zanikanjem njegovih kognitivnih, čustvenih in afektivnih 
potreb. 

 Na primer: grožnje, zavrnitev in diskvalifikacije, 
omalovaževanje, kaznovalna dejanja, vpletenost v zakonske 
konflikte z implicitno/eksplicitno zahtevo, da se postavi na eno 
stran 

S. Arnone, 2017 



Psihično slabo ravnanje 
indikatorji 

Čustveni znaki Vedenjski znaki 

Strah ali agresiven odnos 
Nadaljevanje poniževanja in razvrednotenja 
drugih 

Anksioznost Umik iz socialnih odnosov 

Občutki krivde Nenehna dejanja samoponiževanja 

Sram Antisocialno vedenje 

Nizka samopodoba Težave pri učenju 



Kako bi opredelili pričo nasilja v družini?  

Kako ga lahko prepoznaš?  

Kako se počutiš ob tem? 

S. Arnone, 2017 



Pomoč pri nasilju v družini 

 Ali je otrok doživel kakršno koli obliko slabega ravnanja s 
strani enega od staršev na drugem in na drugih 
pomembnih referenčnih figurah. 

 Na primer: fizično, verbalno, psihološko, ekonomsko in 
nadzorno nasilje 

S. Arnone, 2017 



Biti priča nasilju v družini 

Čustveni znaki Vedenjski znaki 

Strah ali agresiven odnos Odraslost 

Anksioznost Socialna izolacija 

Občutki krivde Samoocenjevanje 

Sram Antisocialno vedenje 

Nizka samopodoba Težave v šoli 

Ambivalentnost Nasilje nad šibkejšimi vrstniki (ustrahovanje) 



Kako bi opredelili patologije oskrbe? 

Kako jih prepoznaš?  

Kako se počutiš ob njih? 



Patologije oskrbe 

 To se nanaša na vse tiste razmere, v katerih starši 
ali pravno odgovorni za otroka ne poskrbijo 
ustrezno za otrokove telesne in psihične potrebe 
glede na starost in razvojno stopnjo otroka 

S. Arnone, 2017 



Vrste patologij oskrbe: 

 Malomarnost: pomanjkanje nege in zdravljenja 

• fizično, na splošno jo spremljata slaba rast in/ali rast teže 

• psihološko, ki je posledica slabe telesne in čustvene stimulacije 

Hiper oskrba: otrok prejme pretirano oskrbo, ki ni sorazmerna s potrebami 
in razvojno starostjo (Munchausenov sindrom po posredniku; zloraba 
kemikalij, nakupovanje zdravil) 

Diskurija: izkrivljanje izvajanja oskrbe 



Patologija oskrbe 
indikatorji 

Odsotnost ali pomanjkanje 
nege 

Pomanjkanje higienske oskrbe 
Odsotnost/pomanjkanje ali presežek 
zdravstvene oskrbe 

Otroci sami skrbijo za 
mlajše otroke 

Otroci neprimerno oblečeni za 
določen letni čas 

Otroci z naglavnimi uši ali drugimi 
paraziti, ki se ne zdravijo 

Pogosto izostajanje iz šole 
Otroci so vedno umazani in imajo 
potem težave v odnosih z vrstniki 

Otroci z nezdravljenimi težavami z 
zobmi, sluhom in vidom 

Težave z govorom ali 
zamuda 

Kožna vnetja 
Otroci, ki niso niti cepljeni niti peljani 
na zdravniške preglede 

Pasivnost/apatija Slab imunski sistem 

Hiperavtonomija Zaostajanje v rasti 

Zgodnja uporaba 
drog/alkohola 

Duševna zaostalost zaradi odsotnosti 
dražljajev 



Kako bi opredelili spolno zlorabo?  

Kako jo lahko prepoznaš?  

Kako se počutiš ob tem? 

S. Arnone, 2017 



Spolna zloraba 

 Vpletenost v starosti neprimerne spolne aktivnosti 
nezrelih in odvisnih posameznikov, ki se ne zavedajo 
svojih dejanj in ne morejo izbirati. Temelji na položaju 
moči storilca (polnoletnega ali mladoletnega), tudi ob 
odsotnosti prisile. Vključuje: vse oblike spolne dejavnosti, 
samozadovoljevanja, oralni seks, sodelovanje ali ogled 
pornografskih dejavnosti. 



• znotraj družine: najpogostejša situacija, ki jo odigrajo člani ožje 
ali širše družine 
 

• periferno: osebe, ki jih pozna družina 
 

• izredno poznan: redka situacija, v katero so vključene neznane 
osebe 

Zloraba 



Nelagodje in zloraba 

Za situacijo stiske, povezano s situacijo zlorabe, je značilna prisotnost:  

• Specifični znaki/kazalniki, ki jih pogosto najdemo v situacijah zlorabe;  

• Nespecifični znaki/indikatorji, sledljivi tudi v širokem spektru 
neugodja, psihopatoloških oblik, organskih patologij.  



• Seksualizirano vedenje 

• Starosti neprimerno spolno znanje 

• Kompulzivna masturbacija 

• Pobegi domov 

• Zgodnje nosečnosti 

Specifični vedenjski signali 



• je lahko povezana z različnimi stiskami 

• motnje in/ali spremembe SPANJA, nočne more, pogosta prebujanja, strah pred zaspanjem. 

• motnje in/ali spremembe prehranjevanja (pomanjkanje apetita, prenajedanje, nenadne 
fobije zaradi hrane) 

• Motnje in/ali spremembe SEINTERIALNE KONTROLE (enureza) 

• REGRESIVNO vedenje v primerjavi z doseženo evolucijsko stopnjo (sesanje palca, težave pri 
ločevanju od odrasle osebe, strahovi) 

• Upad šolskega USPEHA, pozornosti in sposobnosti koncentracije. 

• Hiperaktivnost, hipervigilnost in stanje budnosti 

• pojav pretiranih STRAHOV in strahov, ki niso upravičeni in niso bili prej opaženi 

• Somatske težave brez vidnega fizičnega vzroka 

• Agresiven odnos do odraslih in/ali vrstnikov 

• Manifestacije tesnobe in depresije (nenaden jok, pretiravanje, težko ga je potolažiti, malo 
zanimanja za dejavnosti, v katerih je prej užival, nagnjenost k izolaciji) 

• čeprav "nespecifične", jih je treba zaznati in prebrati kot znak slabega počutja in nelagodja, so 
tudi prikrite prošnje za pomoč, ki jih je treba dekodirati in prijaviti 

Signali nespecifičnega vedenja 



Spolna zloraba 

Fizični znaki Čustveni znaki 

pogoste bakterijske okužbe Psihosomatske motnje 

Draženje genitalij/kronični vaginalni izcedek Krivda, tesnoba in sram 

vaginalna ali rektalna krvavitev Impotenca, pasivnost 

Ginekološke poškodbe Nenadni joki 

Fobije 

Samomorilni poskusi 



kakršna koli oblika spolne zlorabe mladoletnikov, storjena prek interneta in dokumentiranja 
slik, videoposnetkov, posnetkov resničnih ali simuliranih eksplicitnih spolnih dejavnosti.  

• 1. spolna zloraba zunaj spleta: video/slike in širjenje po internetu;  

• 2. negovanje/pripravljanje: odrasla oseba z manipulativnimi metodami napelje 
mladoletnika k vzpostavitvi razmerja tako, da ga spodbuja k opravljanju spolnih dejanj 
na spletu in/ali k spolnemu srečanju zunaj spleta; 

• 3. kiberseks: odrasli in mladoletniki izvajajo spolna dejanja izključno prek spleta; 

• 4. sexting: dva ali več mladoletnikov sporazumno ustvarjata in izmenjujeta sporočila, 
slike ali videoposnetke spolne narave, ki jih lahko zlorabijo odrasli, če jih mladoletnih 
sam ali drugi mladoletniki razširjajo po internetu ali mobilnih telefonih. 

• podobe zlorabe ali spolnih stikov na internetu neskončno povečujejo učinke zlorabe za 
žrtev, zloraba tako postane preganjajoča in večna dejanska realnost, s katero se mora 
žrtev ukvarjati "za vedno„ (Soavi, 2012).  

 

Maltretiranje in zloraba v otroštvu Indikacije in priporočila CNOP 

Spletna zloraba 



Rezultati 
Zloraba moti normalen potek rasti na vseh ravneh razvoja (telesni, kognitivni, čustveni in 
socialni).  
 

Lahko je povezano na primer z:  
• zaostalost 
• psihopatologije (depresija, psihotični simptomi, motnje vedenja) 
• težave v odnosih 
• Pomanjkanje samo in drugih -zavesti  
• promiskuitetno spolno vedenje in zgodnja nosečnost 
• nizka samopodoba 
• Hiperaktivnost in motnja pomanjkanja pozornosti (ADHD) 
• zloraba drog in alkohola 
• disociacija 
• ponavljanje izkušenj, doživetih na aktiven ali pasiven način 
• slabši šolski uspeh 
• povečana izpostavljenost dejavnikom tveganja, ki povečujejo tveganje za bolezni srca, 

spolno prenosljive bolezni, raka. 
 

S. Arnone, 2017 



Prevladujoče izkušnje pri žrtvah spolne 
zlorabe (finkelhor) 

• Impotenca 

• Izdajstvo 

• Travmatična seksualizacija 

• Stigmatizacija 

• Sram, krivda 

 



Raziskava Eversona in Boata 1989 

Kako strokovnjaki obravnavajo domnevne spolne zlorabe? 

Raziskava, ki temelji na intervjujih s socialnimi delavci, psihologi in 
zdravstvenimi delavci za odkrivanje procesov odločanja operaterjev v zvezi s 
situacijami suma zlorabe, je poudarila, da: 

• Tisto, kar poganja operaterje, so PREDSODKI IN INSTINKTIVNOST 

• Navedbam smernic in rezultatom znanstvenih raziskav je posvečeno 
malo pozornosti 



O razodetju… 

V literaturi sta obravnavani le dve vrsti razodetja: 

1. naključno razodetje 

se zgodi po naključju, ne pa zaradi namernega dejanja žrtve 

2. namerna razkritja 

Ko se subjekt zavestno odloči povedati. Raziskave so pokazale, da je pri 
predšolskih otrocih veliko večja verjetnost, da bodo razkrila po naključju, 
medtem ko mladostniki pogosteje naredijo namerna razkritja. 

 



“odkrivanje je proces, ki gre skozi korake, 
ki morda niso linearni in logični”  

(2.5.1.d) 

 
Izjava o soglasju za spolno zlorabo CISMAI 



• Razkritje je potrebno vedno poglobiti, četudi je fragmentarno, 
zmedeno, bizarno bizarre 

 

• Bolj kot je otrok poškodovan zaradi zlorabe, bolj je lahko 
oslabljena njegova sposobnost pomnjenja in spomina  

 

 
C.I.S.M.A.I. Izjava o privolitvi v zvezi s spolno zlorabo 



Razkritje 

Pomembno pridobiti razkritje otroka, domnevne žrtve, z uporabo 
protokola intervjuja v literaturi kot referenco, da se izognemo: 

• pritisk govoriti 

• pritisk ne govoriti 

• Neustrezni/sugestibilni intervjuji 

• Protokol NICHTD 



Razkritje 

• mlajši otroci, tako kot starejši otroci, nimajo posebnih težav pri 

posredovanju pomembnih elementov, uporabnih za ugotavljanje dejstev. 

• Če so ustrezno vprašani, lahko celo majhni otroci zagotovijo skladen in 

dobro strukturiran opis svojih izkušenj, še posebej, če so bile izkušnje 

negativne (Pipe, Lamb, Orgach & Esplin 2004). 



Ni zanesljivih podatkov, vendar obstajajo dokazi, da je spolna zloraba pogost in večinoma neprijavljen pojav  
• Prepričanje, da je neutemeljen sum resničen, otroka, njegovo družino in lažno obtožene izpostavi 

resnim škodljivim posledicam; po drugi strani pa nasprotna napaka povzroča enako škodljive posledice 
sekundarne viktimizacije 

• umik osebe, ki je razkrila zlorabo, sama po sebi ni zanesljiv in verjeten pokazatelj neresnične izjave 
• Zelo sporne ločitve zakoncev so označene kot pogoj posebnega tveganja za pojav neresničnih izjav, 

vendar so lahko tudi priložnosti, ki dajejo prednost pristnemu razkritju. 
• ugotovljeno je bilo omejeno število osebnih in odnosnih dinamik, ki lahko povzročijo lažno pozitivne 

rezultate 
• glede na veliko pogostost spolne zlorabe je treba paziti, da se izognemo predsodkom o verjetnosti lažno 

pozitivnih rezultatov in posledičnem odnosu; ocenjevalčev odnos (prepričanja, predsodki, ravnanje med 
evalvacijo) ima pomembno težo pri presoji suma zlorabe 

• tisti, ki se ukvarjajo s to zadevo, morajo vedno upoštevati tveganje lažno pozitivnih rezultatov 
• ob soočenju s tem tveganjem se je potrebno izogniti splošnemu dvomu, ampak preučiti natančne 

diagnostične alternative 
 

Maltretiranje in zloraba v otroštvu Indikacije in priporočila CNOP 

Lažno pozitivni in lažno negativni 



Klinična vrednost razkritja 

“Daj žalostne besede; žalost, ki ne govori, plete 
razbito srce in zahteva, da se zlomi” 

     W. Shakespeare 
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INTERVENCIJSKI PROCES 
ORIS, KI VODI DELO 

Glede na stopnjo intervencije, v kateri ste, se vrsta intervencije bistveno 
spremeni 

 
  

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

DETEKCIJA 

OPAZITI 

ZAŠČITA EVALVACIJA 

VKLJUČENOST 
DRUŽINE 

ODSTRANITEV 
V SILI 

PROGNOZA 
POZITIVNA NEGATIVNA 

ZDRAVLJENJE 
POSVOJITEV 
REJNIŠTVO 



Evalvacija 
multidisciplinarna pot 

Zaradi kompleksnosti in večfaktorske narave trpinčenja bi 
obravnava morala biti strukturirana z multidisciplinarnega vidika, 
pri kateri bo psiholog podal svoj strokovni prispevek, druge 
osebe (učitelji, družinski člani, vzgojitelji, zdravniki) pa bodo 
zagotovile opazovane podatke na drugih področjih otrokovega 
življenja (šola, vzgoja, družina). 



Evalvacija 

MLADOLETNIKA 

 Za oceno škode 

 

 

STARŠEV 

Izpostaviti vire in kritičnosti 

 

 

Oblikovati projekt, katerega 

cilj je popraviti škodo 



Diagnostični proces 

• "Diagnoza je nujno dolg in zapleten proces, v katerem je potrebno s 
strogostjo in strokovno spretnostjo sestaviti različne zbrane elemente" 
(Malacrea 2002) 

• Ekološka diagnoza (Friedrich 1990): 1) psihodiagnoza otroka, ki s skrbno 
uporabo testov zagotavlja elemente otrokovega psihičnega delovanja 2) 
analiza otrokovega vedenja 3) raziskovanje življenjskega okolja in družinske 
dinamike 

• Diagnostično sklepanje ne more zanemariti analize vedenj, tako specifičnih 
kot specifičnih 



Kaj je mišljeno z individualno oceno 

• Cilj ni nozografsko uokvirjanje ali definicija 

• To je potovanje raziskovanja otrokovih najglobljih izkušenj... 

• Gre za možnost, da s simbolnim materialom in orodji za testiranje 
obidemo obrambo, razstavljeno fasado, da vstopimo v"notranji svet". 

• Dostop do otrokovih ponotranjenih operativnih modelov, torej intuitivno 
doživete relacijske dinamike in njegove definicije starševskih figur 

• Določitev psihičnega stanja, njegove osnovne načine delovanja, vire, 
obrambe in možne posttravmatske izraze 

• Opisati škodo in opredelitev potreb 

• Opremiti se z orodji za pomoč staršem 



Priporočila 

• zaželeno je, da vsi psihologi, ki delujejo na področju varovanja in varstva 
otrok, pridobijo specifične kulturne in tehnične veščine v individualni in 
družinski dinamiki ter o specifičnosti teme zlorabe otrok 

• strokovnjaki bodo morali sprejeti stroge postopke ocenjevanja z uporabo 
ciljno usmerjenih in specifičnih orodij za ocenjevanje, ki se štejejo za 
veljavne v znanstveni skupnosti in vključene v primerljiv in ponovljiv 
diagnostični sistem 

• fizično in psihično zaščito mladoletnika je treba ves čas ocenjevalnega 
postopka zavarovati, pri čemer je treba po potrebi zagotoviti vzporedne 
poteke ukrepov zanj in njegove družinske člane 

 



• treba je poglobiti celotno znanje o preteklem in sedanjem psihološkem delovanju 
mladoletnika (izkušnje, spoznanja, čustva, občutki, vedenja), da bi osmislili 
simptomatske izraze 

• razkritje slabega ravnanja/zlorabe je vedno potrebno zbrati in poglobiti, tudi če je 
fragmentarno, zmedeno, bizarno: gre za proces v fazah, ki morda niso logični in 
linearni 

• izogibajte se elementom "pozitivne sugestije" v dialogu, podajanju idej, hipotez in 
občutkov odraslega na otrokovo pripoved, predvidevanju situacij ali podrobnosti, 
ki lahko pogojujejo otroka in spremenijo kakovost poslušanja 

• Vedno je treba poglobiti znanje o razmerju in družinski zgodovini mladoletnika 

• potrebno je upoštevati širše sociokulturne referenčne parametre, v katere je 
mladoletnik vključen 



  Otrok je bolj natančen zgodovinar 
kot pa pripovedovalec fantazij 

(Stern) 



Privede nas do tega, da elemente, ki izhajajo iz 
psihodiagnostične ocene, beremo kot zelo 
blizu realnosti subjekta, da jih beremo kot 
kompleksno realnost, v kateri se prepletajo 
notranji elementi in zunanji dejavniki. 



Evalvacijska orodja 

Igranje/risanje 
Fat/Blacky/Tat 

VEDENJE IZKUŠNJE 

Prvi zoom z 
nizkim vplivom 

Drugi zoom s 
srednjim 
udarcem 

Tretji zoom z 
močnim 
učinkom 

CBCL 

TSCC  
TSCYC 
PSI 

CSBI 

SSB 
Prosto risanje 

Roscharch 



Orodja z nizkim vplivom 
Test odpornost ter kognitivne in prilagodljive 

sposobnosti 

CBCL (Child Behavior Checklist): vprašalnik o otrokovem vedenju 

o 1 ½ -5 let in 6-18 let sestavljanje referenčnih odraslih 

o Poročilo učitelja (obrazec) 1½ -5 let in 6-18 let, ki ga izpolnijo 
učitelji 

o Samoocena mladoletnika 11-18 let 

 

• Rezultat je kompetenčni profil (lestvica dejavnost/socialnost/šolska 
lestvica) in profil sindroma na 8 lestvicah (odtegnitev, somatske 
pritožbe, anksioznost, socialne težave...). 



Orodja srednjega vpliva 
Odkrivanje označevalcev posttravmatskega delovanja 

• TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children): samostojna lestvica za otroke, stare 
med 8 in 16 let za prepoznavanje vedenj, povezanih s posttravmatskim delovanjem 
(april 2011 ur. Erikson). Seznam obstaja s spolnim področjem (54 predmetov) in brez 
(44 predmetov) 

• TSCYC (Trauma Symptom Checklist for Young Children) iz leta 2015 (ur. Hogrefee): se 
uporablja za oceno akutne in kronične posttravmatske simptomatologije pri otrocih, 
starih 3-12 let. Izpolni napotitvena odrasla oseba, ocena se nanaša na prejšnji mesec. 
Rezultat je profil, razdeljen na področja posttravmatskega delovanja 

• PSI (Parenting Stress Index): presejalni in ocenjevalni ukrep starševskega sistema za 
odkrivanje zgodnjih značilnosti, ki lahko ovirajo normalen otrokov razvoj. Izpolni 
referenčna odrasla oseba (1 mesec - 12 let). Zagotavlja profil, ki vključuje vprašanja, 
povezana z otrokom in njegovimi stresnimi življenjskimi dogodki.  



Orodja z močnim vplivom 
Predvidoma izpostavijo najgloblje izkušnje 

CSBI (Child Sexual Behavior Inventory) 
Vprašalnik za vrednotenje seksualiziranega vedenja otrok, starih od 2 do 12 let, je 
namenjen ugotavljanju možnih situacij spolne zlorabe. Izpolnijo referenčne odrasle 
osebe, ki se nanašajo na preteklih 6 mesecev. 
 

38 postavk, ki ocenjujejo širok spekter spolnega vedenja, analiziranih na 9 lestvicah 
(težave s telesnimi mejami, samostimulacija, spolna tesnoba, spolna vsiljivost....) 

Pojavita se dve lestvici: 

o DRSB (Developmentally related Sexual Behavior) scale 

o SASI (Sexual Abuse Specific Items) scale 



Kako analizirati otrokove izkušnje 

• Prosto risanje 

• Risanje čustev 

• Risanje družinskih živali 

• SSB 

• Test družinskih odnosov 

• Blacky slike 

• Rorschach 

Od bolj nadzorovanega 

 

 

 

 

 

Manj nadzorovano 



     Gabriele, ločena starša v resnem 
konfliktu 







Elio, 5-letna žrtev hude zlorabe in priča nasilja 

Risba "Pokemona" 



 "To je Pokemon, poln krvi, ki 
umre.... 

... skozi njegovo telo je pihala 
nevihta.... 

Končal je mrtev, potem pa ga je 
nekdo podrl na tla .... bil je že 
mrtev, vendar ga je ustrelil ... 

ustrelil ga je večkrat." 



Lucas, žrtev zlorabe in spolnega napada 



Nekoč je bila roža, to je bila mamina najljubša roža.  

Mama ji je vedno dala vodo in vedno je bila zdrava, v redu je bila.  
 

Po nekaj mesecih je umrla, ker ji je mama vedno dajala vodo, potem pa je 
razumela, da moraš zamenjati zemljo. Če bi pogledali zemljo s povečevalnim 
steklom, bi lahko videli mikrobe, ki so jedli rožo, po vsej zemlji so bili hrošči, ki 
so jedli cvet, in črvi in druge podobne živali.  
 

„Kaj si mislil?» 
 

Da prej nisem bil ravno dober pri gledanju in sem se potem jezil nase. 

 

" Kaj pa mama?" 
 

To je storila ona, dala jo je v hišo in čez en dan jo je vrgla ven. Če bi bila 
cvetličarka, bi jo lahko ozdravila. 



 Ni dovolj narediti splošne 

predpostavke, ampak je treba najti 

specifične povezave.... 

Otrokova ocena nam lahko da dodatne 

napotke.... 



....... pa tudi ocenjevanje starševskih 
kompetenc in okrevanja 

• Klinični intervjuji: namenjeni rekonstrukciji osebne, partnerske in 
družinske zgodovine, s posebnim poudarkom na transgeneracijski 
zgodovini. 

• Uporaba PSI 

• AAI Adult Attachment intervjuji: oceniti slog navezanosti  

• Projektivni testi (Rorschach, Blacky in TAT) 



Končni cilj evalvacije : "ni tvoja krivda" 

Ocena trpinčenja v njegovih različnih oblikah ima končni cilj 
priznati izkušnjo viktimizacije in njene posledice v smislu 
izkušenj, simptomov, vedenja; je obsežen in kompleksen proces, 
ki združuje psihološko situacijo otroka kot celote, psihološke 
kazalnike in znake, otrokove zgodbe in izjave, družinsko in 
odnosno situacijo, v katero je vpet.  



Ocena je 

ki mora voditi vsak projekt 



Zdravljenje 



  
 

INTERVENCIJSKI PROCES 
ORIS, KI VODI DELO 

Glede na stopnjo intervencije, v kateri ste, se vrsta 
intervencije bistveno spremeni 

 
 

 

                                               
                                                                                                                                                              

 

 

                                                     

                                                                      

 

 

                                                                                                                    

 

   

 

DETEKCIJA 

OPAZITI 

ZAŠČITA 

VKLJUČENOST 
DRUŽINE 

ODSTANITEV V 
SILI 

PROGNOZA 
POZITIVNA NEGATIVNA 

POSVOJITEV 
REJNIŠTVO 

EVALVACIJA 

ZDRAVLJENJE 



Obravnava družine in otroka 
mora biti skladna z izidom 
ocene 



V primeru pozitivne prognoze: 
• Obravnava bo torej vključevala posege, ki so namenjeni mladoletnikom 

(psihoterapija, psihološka podpora, heterodružinska rejništvo itd.) in tiste 
posege, ki so namenjeni staršem (individualna in/ali družinska 
psihoterapija, svetovanje v podporo starševstvu, vzgoja na domu, različne 
vrste socialne pomoči in podpore otroku). 

• Zdravljenje ni namenjeno le predelavi travme in zdravljenju škode, ki jo je 
utrpel otrok, ampak tudi skrb in podpora za starše, da si opomorejo in 
popravijo družinske odnose. 

• Končni cilj zdravljenja je vzpostaviti pogoje za dobro počutje otroka. 



V primeru negativne prognoze: 

• Aktivira se tako psihološka podpora otroku kot viri, ki so usmerjeni v 
izgradnjo drugačne družbene mreže okoli njega, ohranjajo upanje živo in 
obnavljajo zaupanje v odrasle osebe.  

• Zdravljenje mora podpirati nadomestitev starševskih referenc, tudi z 
aktiviranjem procesa elaboracije izgube; otroku je treba pomagati obnoviti 
zdrave odnose navezanosti v drugih kontekstih (rejništvo, posvojitev), ki 
lahko ponudijo drugačen kontekst življenja in odnosov. 

• Rodnim staršem je treba pomagati, če je le mogoče, v procesu "odcepitve" 
in jih usmeriti na terapevtsko pot glede na posamezne težave. 



EKOLOŠKI MODEL INTERVENCIJE 
(WHO - Poročilo "Nasilje in zdravje" 2002) 

M. Malacrea 

Politika in organizacija 
zdravstvenega varstva, 

izobraževanja, gospodarstva in 
družbenih odnosov, sistem 
sodnih pravil in postopkov; 

kulturni pristopi 
Šole, delovna mesta in soseska, širša 

družina, strukture za prosti čas, storitve 
pomoči 

Odnosi med starši in otroki, 
med vrstniki, partnerji 

in člani iste družine 

Biološka 

zgodovina in 

osebje 



 
 Proces oskrbe travme je zgrajen na dveh 
"stebrih", ki sta med seboj sinhronizirana 

 
Izkušnja 

Korektivna psihoterapija 



Psihoterapija 

• Namenjena predvsem delovanju na sisteme pomenov, spodbujanju 
transformacije "leč", skozi katere se bere izkušnje 

• Cilj je zmanjšati in spremeniti obrambno dinamiko, ki popravlja sistem 
pomenov in onemogoča dostop do korektivnih izkušenj. 

• Človek je ustvarjen, da se uči iz izkušenj in zato, da bi bil sposoben 
predvidevati, je nagnjen k posploševanju svojih izkušenj.... 

• Slabo ravnanje, ki ga utrpi čustveno pomembna figura, povzroči 
poslabšanje zaupanja drugih in vodi do pogleda na svet kot zlonameren, 
kar je pravo nasprotje zamisli o dobrohotnem svetu 

• Notranji operativni modeli so na koncu bolj ali manj pristranske sheme za 
obdelavo informacij 



Očala z deformiranimi stekli 



"Očala" onemogočajo dostop do 
korektivnih izkušenj: 

Primer otroka v rejniškem domu. 

" Med tednom so bili odnosi z očetom napeti in agresivno vedenje do njega je 
postalo bolj izrazito. Poleg tega, da noče početi stvari z njim, je pogosto odprt 
izziv, nenehna provokacija, da vidi, kako daleč bo šel on in kako daleč lahko 
gre ona. Danes z njim ni hotela delati domače naloge: "ker je moški", mi je 
kasneje, ko ga ni bilo zraven, razlagala, da ga ima rada, a da je nekaj v njej, 
kar ji govori, naj bo previdna in naj pobegne, ker jo bo nekega dne zagotovo 
prizadel ". 



Korektivna izkušnja 

• Zagotavlja konkretne dokaze o neustreznosti notranjih 
operativnih modelov 

• Realnost, ki izziva izkrivljene operativne modele, ki se 
ponavadi samopotrdijo 

• Da se lahko konkretno odzove na nove potrebe otroka 



Kraji, kjer lahko doživite korektivno 
čustveno izkušnjo 

• Obnovljena izvorna družina 

• Rejniška družina 

• Posvojitelji 

• Družinska skupnost  

• Izobraževalna skupnost 

Značilnosti, ki so potrebne, da ima odnosna izkušnja dober 
korektivni učinek, so stabilnost, kontinuiteta in intimnost v odnosih. 

 



Delo s skrbniki.... 

• Terapevt kot dekoder 

• Razmišljanje in sprejemanje dobrih odločitev v sedanjosti  

• Usmerjanje in sodelovanje za boljše upravljanje vsakdanjega življenja  

• Uglaševanje  

• Obvladovanje otrokove reaktivacije v različnih okoljih in tudi reaktivacija 
staršev...travma je nalezljiva.... 

 



Sekundarna travmatizacija 

• Nanaša se na tveganje, s katerim se soočajo tisti, ki so v nenehnem in v 
smiselnem odnosu s hudo travmatiziranimi ljudmi. 

• Prenos travmatičnega stresa z enega posameznika na drugega je mogoče 
pripisati ravni empatije, ki veže reševalca ali skrbnika na žrtev 

• Starši so v položaju največjega tveganja, da so izpostavljeni prenosu 
travmatskega stresa brez časovnih ali krajevnih omejitev in brez zavetja, ki 
ga zagotavlja profesionalna vloga. 



Vsak izmed nas, ne glede na svojo 

operativno vlogo, je potencialno 

del izkušnje, ki bi morala vedno 

imeti korektivno vrednost.  

 

 



Vedno veljavna načela 

• Transparentnost 

• Iskrenost 

• Povedati resnico 

• Iskrena dobrodošlica in zanimanje 

 

 



Sodelujoča priča 

Empatično razumevanje iz zunanje strani (učitelja ali 
sorodnika) lahko izravna učinke zlorabe v otroštvu in zaščiti 
pred ponovnim aktiviranjem travme. 

Trauma ni tisto, kar se nam zgodi, ampak je tisto, kar ostane z 
nami, ko v bližini nismo imeli empatične priče (A. Levine 
2005). 



Kaj blaži posledice travme?  
Pomen socialnega konteksta 

• PTSM v manjšem obsegu posega v dobro integrirane skupnosti kot v 
razdrobljene.  

• Odsotnost socialne podpore je glavni dejavnik tveganja (NICE, 2005). 

• Vemo, da so ljudje sposobni prenašati nesrečo, če niso sami; podporna 
prisotnost drugega zmanjša reakcije PTSM. 



Potencialno 
zaščitniška 

odrasla 
oseba je... 

Prvi faktor odpornosti za mlade žrtve 

Središče terapevtskega procesa celotne družine 
ali njeni ostanki, ki jih je mogoče zdraviti 

Je glavni dejavnik pri okrevanju žrtve 

Za prognozo otroka žrtve zlorabe je ključnega 
pomena prisotnost afektivno pomembne figure, ki 
jo lahko podpira 

• Everson, Hunter, Runyon, "Materinska podpora po 
razkritju incesta."  



Resen konflikt vlog 

• Razkritje zlorabe znotraj družine sproži 
zelo resno krizo v družini in zlasti v 
potencialno zaščitniškem odraslem. 

• Pri potencialno zaščitniškem odraslem se 
pojavi akutna travma z izkušnjami 
nemoči, izdaje in stigmatizacije 

• Zelo resen konflikt med vlogo 
matere/žene 

https://marcoernst.wordpress.com/tag/gettare-dalla-torre/


Dvojna travma 

 

 
Trauma njegovega sina Če se je to zgodilo 
njemu 

"Zlomljen" otrok je moja krivda   

                         (Morala sem razumeti....  
Izbrala sem napačnega moškega!)  

 



"Multimodalni pristop" 

• Bogat in svojevrsten terapevtski slog, ki si neustrašno izposoja »Vse, kar je 
potrebno od vsega, kar je potrebno " (F. De Zulutea) 

• Velika svoboda pri uporabi tehnik in formatov, ki jih je treba obravnavati 
kot duktilna orodja, funkcionalna za cilje, ki jih je potrebno doseči 

• Vzporedno sprejeta tudi kombinacija individualnih, diadnih, družinskih, 
skupinskih srečanj 

• Prenos vsebin, vpogledov, relacijskih branj iz enega okolja v drugega 



Pomen mreženja 

• Šola 

• Družina 

• Šport 

• Izobraževalne osebe v različnih kapacitetah 

• Razširjena družina 



 Splošni cilji, ki vedno veljajo pri 
zdravljenju otrok 

• Razširite svoje razmišljanje 

• Povečajte integracijo 

• Vrnitev stvari pod nadzor v mislih 

• Spodbujanje komunikacije in deljenja 



Načrtovanje glede na prevladujoče 
potrebe 

KONTINUITETA  

in 

OČITNO 
Dve temeljni dimenziji človeške psihe   

Vir dobrega počutja za vsakega posameznika 

 



Kontinuiteta 

• Kontinuiteta je povezana s pojmom zgodovine, lastne 
zgodovine...je bolj ali manj zavesten občutek, da naš 
Ego ostaja nespremenjen v toku časa, skozi faze našega 
življenja. 

• To razsežnost spoznamo, ko se soočimo z "prelomom" 
od imigracije do gibanja, izkušnje, ki napadajo naš 
občutek kontinuitete 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivnZ2149TeAhUHXRoKHTz5C3wQjRx6BAgBEAU&url=http://gabrielegemelli.blogspot.com/2016/06/sei-sul-sentiero-giusto.html&psig=AOvVaw2muZhCgd9qN77JNuPDov0H&ust=1542315572159372


Kontinuiteta rejništva 

Izbira rejništva daje prednost dimenziji kontinuitete (povezave se 
ohranjajo, priimek....) 

• Odločitev, če obstaja velika možnost za okrevanje izvorne družine. 

• To je treba storiti s strogostjo: 

o Omejenega časa 

o Podpore izvorni družini, da se še naprej spreminja/izboljšuje 

o Ohranitve povezave z visoko udeležbo v izvorni družini 

 



Kontinuiteta rejništva 
Izbira rejništva daje prednost dimenziji 
kontinuitete (povezave se ohranjajo, 
priimek....) 

• Odločitev, če obstaja velika 
možnost za okrevanje od izvorne 
družine. 

• To je treba storiti s strogostjo: 

o Omejenega časa 

o Podpore izvorni družini, da se 
še naprej spreminja/izboljšuje 

o Ohranitve povezave z visoko 
udeležbo v izvorni družini 

 



Tveganja pri rejništvu 

• Če traja predolgo, bodisi 
ostane otrok „neaktiven" ali pa 
ga potreba po pripadanju 
pripelje do "ukoreninjenja" v 
rejniški družini. 

• Če je srečanj z izvorno družino 
premalo 

• Če se družini še vedno ne 
pomaga spremeniti "več" 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiF8sO9lPDeAhUyxIUKHcQSBPkQjRx6BAgBEAU&url=http://amicidellortodue.blogspot.com/2008/01/finocchi-che-filano-cosa-mi-consigliate.html&psig=AOvVaw3ZfGkUyNdpzxegMCQzIAuk&ust=1543256420325569


Posvojitev 

Izbira posvojitve daje prednost dimenziji pripadnosti 

oKjer se odločimo, da jih bomo podvrgli travmi 

prekinitve kontinuitete, da bi jim zagotovili drugo 

stabilno pripadnost. 



Posvojitev  

https://it.madlovefarms.com/4884-where-is-best-place-to-plant-black-pine

