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Družina danes… sociološke in psihološke zna�ilnosti 
sodobnih  

družin… družina v družbi… institucije pomo�i 
družini…vzpostavljanje 

socialne mreže… pluralnost… in posebnosti družin…  
Na�ini ravnanja v socialnem delu z družinami…. 

 
Zavod EMMA je pod pokroviteljstvom MOL, Urada za mladino ter v 
sodelovanju z dr. Gabi �a�inovi� Vogrin�i�, izredno 
profesorico Fakultete za socialno delo ter Petrom  Stefanoskim, 
direktorjem Socialne inšpekcijo, organiziral posvet za strokovne 
delavke in delavce z naslovom »Socialno delo z družino«, na 
katerem so bile prisotne in prisotni strokovne delavke in delavci iz: 
 

• CSD KOPER 
• CSD DOMŽALE  
• CSD BEŽIGRAD  
• CSD ILIRSKA BISTRICA 
• CSD POSTOJNA 
• CSD ŠIŠKA  
• CSD MOSTE POLJE 
• CSD GORNJA RADGONA 
• CSD TRBOVLJE 
• CSD VI�-RUDNIK 2 
• CSD NOVA GORICA 
• CSD TRŽI� 

 
• SOCIALNA INŠPEKCIJA 
• SCSD 
• MDDSZ, DIREKTORAT ZA DRUŽINO 
• MOL, URAD ZA MLADINO 

 
• VH GORENJSKA  
• DRUŠTVO ŽIVLJENJE BREZ NASILJA NOVO MESTO  
• ZAVOD EMMA  
• DRUŠTVO SOS TELEFON  
• DNK  
• VITA 
• VTREC CIC NM 
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Strokovne delavke in delavci, udeleženke, udeleženci 
strokovnega posveta »Socialno delo z družino« so pred 
pričetkom posveta s svojimi besedami, prvo mislijo in 
asociacijo napisali kaj je za njih socialno delo z družino. 
 
 
Socialno delo z družino  
 
je………..vstop v dinamiko dru�ine oz. vzpostavljanje 
socialno delavnega odnosa; iskanje rešitev in virov 
mo�i vseh soudele�enih v okviru dru�benega okolja v 
katerem se dru�ina nahaja. 
 
»Podpora družini, svetovanje, informiranje, konkretna pomoč 
(DSP,IDSP, pomoč na domu…). Vse kar družina potrebuje za 
dostojno – človeku dostojno življenje.« 
 
…. Podpora in pomoč družinskih članom pri reševanju stisk in 
težav, usmerjanje in organizacija, pridobitve konkretne pomoči….. 
 
 
»Iskanje rešitev, dobrih možnosti za družino skupaj z 
njimi in na njim sprejemljiv način….opogumljanje 
družine na njeni poti…..zastopanje, 
sledenje…..obrobni koraki in filigransko delo…..« 
 
….Strokovna pomoč pri vodenju, urejanju, svetovanju v 
različnih problemskih situacijah, težavah, stiskah…… 
 
» Interdisciplinarno delo z vsemi vpletenimi dru�inskimi 
�lani….pomo� dru�ini v orientaciji in iskanju v �asu stisk in 
te�av…poseganje v njihovo �ivljenje.« 
 
….delo, ki zahteva veliko strokovnega znanja. Vsem 
�lanom in �lanicam dru�ine mora omogo�iti 
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kvalitetnejše �ivljenje po zaklju�ku dela in je 
sodelovanje…. 
 

»specifi�no podro�je dela na podro�ju socialnega 

dela, ki zahteva uporabo razli�nih metod in 

tehnik pri delu z uporabniki, z namenom 

najve�jega u�inka v konkretni situaciji« 
...ustvarjanje edinstvenega delovnega procesa 
pomoči družini pri soustvarjanju rešitve… 
 
»zahtevno	   in	   intenzivno	   delo	   z	   družinskimi	   člani,	   kjer	   je	  
pomemben	   spoštljiv	   in	   zaupljiv	   odnos	   v	   medsebojni	  
komunikaciji«	  
 
…soustvarjanje novih priložnosti za vso družino in učenje, 
pridobivanje novih izkušenj s katerimi lahko ustvarjajo nove, njim 
prilagojene rešitve…. 
 
 
»celostna obravnava vseh skupaj kot družina ter tudi 
individualno s posamezniki« 
 
… Delo s skupino, delo z mladimi, skupinski projekt, individualni 
pristop pomo�i…..je poslušanje, sodelovanje…. 
 
»Pomoč posamezniku, da se izboljša njegovo delovanje v okviru 
družine.« 
 
….sestavni del strokovnega dela na Centrih za socialno delo. 
Strokovni delavci z družino in/ali posameznimi člani družine 
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soustvarjajo delovni odnos s pogovorom in dialogom in so 
usmerjeni k rešitvi problema za uporabnika….. 
 
»prva pomo� in podpora dru�ini, ki je v stiski in nadaljnje 
poglobljeno delo z njo po potrebi.« 
 
….težko delo. Zahteva maksimalno angažiranost svetovalca 
in skrb za vsakega udeleženca posebej…. 
 
» Delo, ki soustvarja v delovnem odnosu. Delo sooblikujejo 
uporabniki (družinski člani) skupaj s socialnim delavcem. 
Delo temelji na pogovoru, saj ta pogovor ustvarja tak prostor, 
ki omogoča raziskovanje in sodelovanje, ki je usmerjeno k 
dobrim izidom. Pomembno je osebno vodenje s strani 
socialnega delavca, ki upošteva vsakega uporabnika, ga sliši 
in ,u da možnost da ubesedi svoje videnje problema. To je 
delo, iz perspektive moči, ki zahteva, da je strokovnjak 
udeležen pri raziskovanju in sooblikuje dobre izide.« 
 
…psihosocialna obravnava posameznikov kot članov 
družinskega sistema. Upoštevati mora tako posameznika in 
njegove potrebe kot njegovo upetost v sistem družine ter 
odnose z ostalimi podsistemi v družinski skupnosti…. 
 
»…oz. naj bi bil nek proces dela oz. delovni odnos med 
strokovnim delavcem in družino. V tem delovnem odnosu 
naj bi strokovni delavec usmerjal družino oz. posamezne 
(nekatere) družinske �lane, da bi le-ti lažje delovali v 
medsebojnih odnosih z drugimi družinskimi �lani…« 
 
 

...pomoč družinam oz. družinskim članom, 

kadar jo ti potrebujejo. So različni ukrepi, 
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dejanja, nudenja različnih možnosti, v primerih 

ko se družina (družinski člani) znajdejo v 

neizhodnih situacijah zaradi različnih vzrokov 

(bodisi zaradi socialne stiske, nasilja v 

družini, psihične stiske…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posvet  
SOCIALNO DELO Z DRUŽINO 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kazalo 
 
 
Dževada Popaja, SOCIALNO DELO ........................... 11 

 

Prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič,   SOCIALNO DELO 

Z DRUŽINO ................................................................. 13 

 



Posvet  
SOCIALNO DELO Z DRUŽINO 

 

 10 

Peter Stefanoski, DELO Z DRUŽINO - SOCIALNO 

DELO PRI IZVAJANJU JAVNIH POOBLASTIL Z 

UPORABO UPRAVNEGA POSTOPKA ...................... 18 

 

RAZPRAVA POSVETA »SOCIALNO DELO Z 

DRUŽINO« .................................................................. 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Posvet  
SOCIALNO DELO Z DRUŽINO 

 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAVOD EMMA 
CENTER ZA POMOČ ŽRTVAM NASILJA 
 
Dževada Popaja 
 

SOCIALNO DELO  
 

Po definiciji Mednarodne zveze socialnih delavcev (IFSW), 
poklic socialno delo promovira socialne spremembe, 
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reševanje problema skozi sočloveške odnose, promovira 
opolnomočenje in osvoboditev ljudi za dostojno, kvalitetno 
življenje.   Preko teorije človeškega obnašanja in  socialnih 
sistemov, socialno delo intervenira na točkah kje so ljudje v 
interakciji s svojim okoljem. Principi človekovih pravic in 
socialne pravičnosti  so za socialno delo osnova. 
 
V zadnjem desetletju je  socialno delo v Sloveniji doživelo 
premik od nereflektirane in nekritične metodike k teoretskim 
diskurzom socialnega dela. Vzpostavile so se metode, ki so 
teoretično utemeljene, predvsem pa zmožne samorefleksije in 
kritičnosti.  
 
V socialnem delu niso vrednote, vsebina nalog in same 
spretnosti le naključni element stroke,  temveč so ključne 
zadeve za ravnanje socialnih delavk in delavcev.   
 
Uporabnica, uporabnik naj bi bili soustvarjalka, soustvarjalec 
načrtovanja procesa reševanja lastne težave. To  nikakor ni 
samoumevno ampak je prispevek socialnega dela kot stroke 
za svetovalno (socialno) delo v praksi.   
 
In kot pravi Saleebey:  »Formula je preprosta: mobiliziraj moč 
(talente, znanja, sposobnosti, vire) klientov s ciljem, da 
podpreš njihova prizadevanja, da dosežejo svoje cilje in vizije, 
in stranke bodo imele boljšo kvaliteto življenja, v skladu z 
njihovimi koncepti kvalitete. Čeprav je recept enostaven, mu 
sledi trdo delo« (cit. po Čačinovič Vogrinčič 2003: 200) 
 
Osebe v stiski,  v težavi ali s problemi pa večkrat izgubijo stik z 
lastnimi ustvarjalnimi potenciali. V delovnem odnosu 
načrtujemo tak proces reševanja problema, da osebe spet 
vzpostavijo stik z lastno ustvarjalnostjo.  Teorijo in prakso, ki 
socialna delavka ali delavec takrat uporabi je  specifično 
»socialnodelavski« (Čačinovič Vogrinčič 2003). 
 
Socialno delo je  nenehno raziskovanje,  odkrivanje novih poti, 
iskanje novega,  boljšega. Socialno delo pomeni iti skozi 
proces s klientom,   skupaj  ga definirati, zastaviti cilje in se 
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vedno znova dogovarjati. Socialne delavke in delavci moramo 
nenehno osebno rasti, se izobraževati, osveščati. Na vseh 
področjih, ker ne vemo, kakšno znanje bomo potrebovali pri 
delu z ljudmi. Vemo pa, da je vse možno in da gre  za življenja 
ljudi in  zato je ta poklic tako kompleksen in težko ga je 
definirati, pravzaprav.  
 
Za konec pa to:  ali se bo krepila odgovornost  pred morebitno 
spremembo zakonodaje v smeri krepitve Centrov za socialno 
in  tudi  pripravljenost in ustrezna usposobljenosti socialnih 
delavk in delavcev za napovedane spremembe? 
 
Nevladni sektor je dragocen in brez njega ne gre ampak je 
vsekakor še zmeraj brez zadostne podpore in zato prešibek. 
Kako bo na tem področju? 
 
Tudi zaradi tega bi se bilo smotrno spomniti na besede 
profesorice Gabi Čačinovič, ki so univerzalne: 
 
Mislim, da potrebujemo postanek, ustaviti se moramo, da bi 
razmislili na nov način o stvareh, ki se zdijo samo po sebi 
umevne. Kam smo se namenili, kam hočemo priti, kako v 
programu definiramo dobre, želene izide? 
 

 
 
 
UNIVERZA V LJUBLJANI 
FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO 
 
Prof. dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič 
 
 

SOCIALNO DELO Z DRUŽINO* 
 
                                                     teze 
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Socialno delo z družinami je pomembno področje socialnega 
dela. Reševanje mnogih problemov, s katerimi se srečujemo 
v službah socialnega dela, potrebuje udeleženost družine 
uporabnikov. Včasih potrebujemo sodelovanje družine kot 
vira podpore in opolnomočenja; včasih moramo intervenirati, 
da bi obvarovali člana, ki ga družina ogroža, ali družino, ker 
jo ogroža član; in včasih so družine same v vlogi uporabnika, 
ker potrebujejo spremembe, ki jih člani sami, brez pomoči, ne 
morejo oblikovati.  

Družina je pomembna naravna socialna mreža, ki jo je treba 
mobilizirati, kot pravi Peter Lussi v socialno ekološkem 
načelu sistemskega socialnega dela (Lussi 1992). Družina je 
kontekst v katerem se raziskujejo oblike pomoči, a to nikakor 
ne pomeni, da delo z družino prekrije posameznika v njej. V 
procesu pomoči pri socialnem delu z družinami gre ravno za 
raziskovanje dobrih izidov za vse udeležene v problemu. 
Delamo z družino in s posameznikom. Cilj nikoli ni varovanje 
družine za vsako ceno, temveč odkrivanje boljših pogojev za 
življenje posameznika v družini ali zunaj nje oziroma za 
podporo družini da se kot skupnost ohrani, preoblikuje ali 
razide.  Za pomoč in podporo družini potrebujemo dodatna 
znanja, da bi delovni odnos vzpostavili in vzdrževali 
edinstveni delovni projekt pomoči skupaj z družino.  

Definicija socialnega dela z družinami že pove kaj in kako 
delamo. 

Predmet socialnega dela z družinami je pomoč  (opora, 
podpora) družini pri reševanju kompleksnih psihosocialnih 
problemov. Vzpostavljen delovni odnos zagotavlja 
instrumentalno definicijo problema in soustvarjanje rešitev 
tako, da se v procesu sodelovanja mobilizira moč družine 
same. Socialno delo z družino opišemo kot izvirni delovni 
projekt sodelovanja, ki ga soustvarimo na sporazumevanju, 
dogovarjanju in skupnem oblikovanju rešitev, da bi udeleženi 
v problemu postali udeleženi v rešitvi.  
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Pri tem se vloga socialne delavke, socialnega delavca 
najbolje opisuje z besedami spoštljiv in odgovoren zaveznik 
družine in vsakega člana v njej, ki jih moramo sprejeti kot 
eksperte iz izkušenj. 

Mandat socialnega dela z družino je več kot le posredovanje, 
da uporabniki dobijo, kar jim po zakonu in zapisanih 
konceptih pomoči pripada. Mandat je priskrbeti družini  in 
oskrbeti družino (Lussi) in posameznike v njej, a ob tem 
vedno tudi raziskovanje in soustvarjanje potrebnih 
sprememb, ki bi družino okrepile in opolnomočile. Predmet 
socialnega dela ni zgolj dajanje pomoči, temveč pomoč pri 
reševanju kompleksnih socialnih problemov skupaj z njo.  

V središču delovnega odnosa tako pomembna in 
kompleksna naloga, ki zahteva čas, da se dobre izkušnje o 
sodelovanju, tako za uporabnike, kot za socialne delavce, 
lahko naberejo. Vzpostavljanje delovnega odnosa je vedno 
filigransko, potrpežljivo delo. Ritualni dogovor o sodelovanju, 
ki uvede delovni odnos, je zato tako pomemben, ker ubesedi 
strokovni koncept, ga podeli z družino. Koncept delovnega 
odnosa temelji na tem, da ga z družino sooblikujemo.  

Instrumentalna definicija problema, soustvarjanje rešitev in 
dogovarjanje deleža posameznega družinskega člana, so 
nove izkušnje za družino, izkušnje, ki lahko spreminjajo 
pravila skupnega življenja, posamezne vloge ali dosedanjo 
strukturo moči. Soustvarjene rešitve zahtevajo spremembe v 
družini in pomembno je, da so  te spremembe razvidne. Zato 
socialna delavka mora poznati zakonitosti družinske 
dinamike in imeti dovolj družinsko psiholoških znanj, da jih 
lahko uporabi v pogovoru z družino in tako v procesu 
sodelovanje prispeva k več razvidnosti. 

Zato v delovnem odnosu z družino vzporedno vodimo dva 
procesa: prvi proces je stabilizacija za instrumentalno 
definicijo problema in soustvarjanje dobrih izidov tako, da 
vzpostavljamo edinstveni delovni projekt pomoči. Drugi 
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proces je proces raziskovanja, samoraziskovanja, 
soraziskovanja družine in z družino.V procesu raziskovanja 
za dobre izide družina mora postati bolj razvidna. Govor o 
pravilih, ciljih, načinu odločanja ali o vlogah prinaša nove 
izkušnje, nove poglede. Udeleženost v rešitvi vedno pomeni 
določene spremembe v vlogah, raziskuje se povezanost, 
odvisnost, ubesedijo se potrebe in pričakovanja. Socialna 
delavka mora v delovnih pogovorih znati ubesediti družinsko 
dinamiko in varovati razvidnost posameznega člana v 
sistemu. Pomembno je,  da se v delovnem odnosu sliši 
posameznik, da se hkrati raziskuje sistem in posamezni član 
ali podsistem. 

Pogosto uporabljam formulacijo, da družino nagovarjamo na 
dveh ravneh, prva je raven mobilizacije, raven dela; druga 
raven je raven družinske dinamike, socialni delavec se 
odzove na to, kako člani družine ravnajo drug z drugim. 
Soustvarjanje sprememb, ki so v družini potrebne je socialno 
delo, sodi v proces sodelovanja. Uspešno reševanje 
problemov zahtevajo v družini tiste spremembe, ki omogočijo 
rešitev. Treba jih je raziskati, vzpostaviti, stabilizirati z 
dobrimi izkušnjami v procesu pomoči.To ne more biti ločeno 
delo terapevta, specialista to je proces soustvarjanja rešitev.  

Reševanje kompleksnih socialnih problemov z družino 
vsebuje nujnost, da družina » bolje vidi, kaj delajo« , kot bi 
rekel.,…Reševanje socialnih problemov družin je vedno 
raziskovanje potrebnih in možnih sprememb v družini in zato 
je instrumentalna definicija problema vedno tudi redefinicija 
družine in odnosov v njej glede na problem in rešitev. To je 
prvenstveno redefinicija, ki jo družina potrebuje v procesu 
reševanja problema in v povezavi z možnimi rešitvami. 
Virginia Satir bi rekla, da je to odkrivanje nove desetine 
družinske resničnosti in to ni lahko. »Več istega«, 
spremembe prvega reda so lažje in se sprva zdijo dobre 
bližnjice. Vzpostavljanje dialoga, še posebej tam, kjer družina 
teh izkušenj nima, je trdo delo.     
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Zato je tako pomembno, da socialna delavka ima znanje o 
družini, ki ga vnaša v dialog in sodelovanje kot možno 
artikulacijo razvidnosti. Sem sodi vedenje o pluralnosti 
družinskih oblik oziroma  o značilnosti sodobnih družin, 
poznavanje zakonodaje in institucij in poznavanje psihologije 
družine. 
 
 * teze so deloma povzete in knjige G. Čačinovič Vogrinčič ( 
2006), Socialno delo z družino. Ljubljana. Fakulteta za 
socialno delo.  
Literatura: 
G. Čačinovič Vogrinčič ( 2006), Socialno delo z družino. 
Ljubljana. Fakulteta za socialno delo.   
G. Čačinovič Vogrinčič Gabi et al.(2005),  Vzpostavljanje 
delovnega odnosa in osebnega stika. Ljubljana: Fakulteta za 
socialno delo. 
P. Lussi (1992),  Systemische Sozialarbeit. Bern: Haupt. 
V. Satir (1995), Družina za naš čas. Ljubljana: Cankarjeva 
založba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE 
ZADEVE 
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO 
SOCIALNA INŠPEKCIJA 
 
Peter Stefanoski 
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DELO Z DRUŽINO - SOCIALNO DELO PRI 
IZVAJANJU JAVNIH POOBLASTIL Z 

UPORABO UPRAVNEGA POSTOPKA 
 
 
Lussi1 je kot enega od načinov ravnanja v sistemskem 
socialnem delu opisal »interveniranje«. Izvajanje 
strokovnih nalog, ki so posameznim izvajalcem podeljena 
s posameznim zakonom (javna pooblastila) in v katerih 
lahko izvajalci (centri za socialno delo) za zaščito otrok 
izrečejo posamezne ukrepe (po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih) so praviloma tiste vrste »problemskih 
situacij«, za katere je po Lussiju značilno, da se socialne 
delavke in socialni delavci vanje vključuje proti volji vsaj 
enega udeleženca v problemu.  
 
Lussi v opisu »interveniranja« ob primeru zlorabe otrok v 
družini opozori na značilnosti sistemske metodike 
socialnega dela. Ob tem implicitno nakaže na nujnost 
»subverzivnosti«2 socialnega dela v upravnem postopku 
(postopku odločanja).  
 
Upravna logika je v upravnih zadevah (podobno kot v 
drugih »(u)pravnih« razmišljanjih) »formalizirana« tako, da 
v postopku primerjamo konkretno »dejansko stanje« z 
abstraktnim »zakonskim določilom« (načeli materialne 
resnice in načelo zakonitosti). Npr.: 120. člen zakona o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih pooblašča center za 
socialno delo, da sme odvzeti otroka staršem in ga dati v 
vzgojo in varstvo drugi osebi, če so starši zanemarili 
otrokovo vzgojo in varstvo. V ugotovitvenem delu 

                                                
1 Peter Lussi: Sistemski nauk o socialnem delu (V: Teoretični koncepti 
socialnega dela in izobraževanja (Socialno delo številka 1-3, 1990)) 
2 Nekaj več je o tej »subverzivnosti« zapisano v prispevku Peter Stefanoski: 
Dinamično prepletanje izvajanja socialno varstvenih storitev in javnih pooblastil, 
vodenih z upravnim postopkom – je nemogoče mogoče!? (v: Kaljenje, št.8, 
Bilten Skupnosti CSD Slovenije, Ljubljana 2007) 
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upravnega postopka mora torej center dokazati dejansko 
stanje, ki ga je čimbolj enoznačno možno opredeliti kot 
»zanemarjanje otrokove vzgoje in varstva«. Procesna 
določila (zakon o splošnem upravnem postopku) pa 
opredeljujejo procesne pravice »strank« v postopku (npr.: 
varstvo pravic strank, načelo zaslišanja stranke, pravica do 
pritožbe…).    
 
Ali lahko ravnamo socialno-delavno v tovrstnih – 
ugotovitvenih oz. upravnih postopkih? Odgovor  je ne 
samo, da lahko, pač pa – moramo.  
 
Nesporno je, da je življenjsko situacijo v katero se morajo 
centri za socialno delo »vplesti« (intervenirati – Lussi) 
zaradi domnevne ogroženosti otrok, brez večjih 
pomislekov možno poimenovati z Lussijevim izrazom 
»problemske situacije«.  
 
Na podlagi informacije, ki kaže na problemsko situacijo, je 
center za socialno delo dolžan (pooblaščen) začeti z 
»ugotovitvenimi« dejanji. Tako določajo zakoni o 
socialnem varstvu, o zakonski zvezi in družinskih razmerjih  
in splošnem upravnem postopku.  
 
Lussi namesto »ugotavljanja« uporabi drug izraz – 
razjasnjevanje problema, Čačinovič – Vogrinčič3 pa za ta 
ravnanja socialnega dela implicitno predlaga še bolj 
»spodbuden« izraz – skupno raziskovanje in sooblikovanje 
dobrih izidov (v izvirnem projektu pomoči). 
 
Ne gre samo za izbiro drugih besed. Posamezne besedne 
zveze - ugotavljanje dejanskega stanja, raziskovanje 
problema, skupno raziskovanje in sooblikovanje dobrih 
izidov – so nosilke različnih konotacij in resnično ne samo 
usmerjajo pač pa na nek način evocirajo naše nadaljnje 
delo.   
                                                
3 Gabi Čačinovič Vogrinčič s sodelavci: Vzpostavljanje delovnega odnosa in 
osebnega stika, Ljubljana, Fakulteta za socialno celo, 2005 
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V zadnjih letih se je v praksi socialnega dela (na centrih za 
socialno delo) pogostokrat ubesedilo protislovje oz. 
nezdružljivost »odločanja« (v ugotovitvenem postopku) in 
»svetovanja (npr.: v socialno varstvenih storitvah«). Tako 
7. točka kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu 
opredeljuje, da je »svetovalno in terapevtsko delo … 
praviloma nezdružljivo z izvajanjem posegov v 
medsebojna pravna razmerja ...«. Po svoje je težko 
razumeti, da smo se socialni delavci, kljub načelnemu 
nestrinjanju z logiko »ugotovitvenega postopka«, na 
»kritike« s strani drugih izvajalcev, ki sledijo logikam 
diagnosticiranja in odločanja, z dodatnimi usposabljanji za 
vodenje upravnih postopkov, odzvali z nestrokovnimi 
predlogi za »razdruževanje« življenjskih situacij v 
»upravni« in »svetovalni« del in z različnimi načini 
reorganiziranja strokovnega dela na centrih za socialno 
delo, v katerih smo kompleksnost življenjske situacije 
uporabnika (problemskega sistema), poskušali predvsem 
na bolj ali manj umeten način razdrobiti (kemiki bi rekli: 
destilirati v posamezne frakcije) v umetne tvorbe. Te 
»frakcije so sicer (brez sprenevedanja!) za nas – 
profesionalne eksperte – sicer bistveno lažje obvladljive, 
predstavljajo pa odmik od vseh načel socialnega dela in 
kar je še bolj pomembno - praviloma predstavljajo še 
dodaten vir stisk in tesnob uporabnikov. Skrajnost 
predstavljajo organizacije največjih centrov za socialno 
delo, kjer se s problemskim sistemom uporabnika lahko 
»ukvarja« tudi več kot 10 različnih strokovnih delavcev. 
Kratek premislek – ko se začne avto čudno obnašati in vas 
začnejo mehaniki pošiljati od enega do drugega, pri 
katerem mehaniku, ki vas pošlje naprej, se vam »utrga«: 
pri drugem, tretjem, … kdo med nami zdrži do desetega? 
Če sledimo logiki zahteve po razdruževanju »upravnega« 
in svetovalnega« dela, pridemo do neke arbitrarne točke, 
ki jo socialni delavci »prepoznamo« kot trenutek v katerem 
se mora uporabnik (ali v določenih primerih mi) odločiti ali 
za »svetovanje« ali za »ugotavljanje«.  
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Pred nadaljevanjem zgornje misli, si prikličimo v spomin, 
kako je Lussi opredelil namen »interveniranja« (na primeru 
dela z zlorabljenimi otroki). Lussi pravi – »sistemsko 
usmerjeni socialni delavec pomaga otroku predvsem s 
tem, da pomaga družini. Njegovi ukrepi prisile (oziroma 
groženj z ukrepi) merijo na to, da bi predrugačili 
disfunkcionalni sistem družine. Ne bori se proti staršem, 
temveč jim pomaga, da bi postali dobri, vsaj sprejemljivi – 
na primer s tem, da jim preskrbi terapevtske, vzgojne in 
gospodinjske oblike pomoči, delo, boljše stanovanje ali 
drugačno materialno podporo. /…/ Realistično ocenjuje 
moč sistema oziroma zmogljivosti sistema, sposobnosti 
družine držati se skupaj, in odstopi od intervencije, ki 
sistemu ni dorasla in bi problem zaostrila«. 
 
Prikličimo si še »subverzivnost« določil veljavnega zakona 
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki neposredno 
napotuje na to, da si mora center za socialno delo (socialni 
delavci) prizadevati za odpravo razlogov zaradi katerih so 
bili (oz. naj bi bili) izrečeni ukrepi (oblastveni poseg v 
družinska razmerja). 
 
Kako pa naj socialni delavec predrugači disfunkcionalni 
sistem družine, kako naj pomaga, kako naj oceni moč 
sistema, kako na odpravi razloge…? Kar sam se nam 
ponuja odgovor – z »raziskovanjem«. In če želimo 
raziskati moč, zmogljivost in sposobnosti družine bo 
morala biti v projekt raziskovanja vključena družina in to 
kot aktivni sodelavec (etika udeleženosti). V procesu 
skupnega raziskovanja bomo vsakokrat posebej in na 
novo tudi sooblikovali »dobre izide« za vsako družino (ali 
uporabnika). Poudarek je torej prenešen z »ugotavljanja« 
na sodelovanje z udeleženimi v problemskem sistemu - in 
to na sodelovanje tako  pri načrtovanju raziskovalnega 
procesa, kot pri načinih merjenja učinkov (raziskovalnega) 
sodelovanja, skupne evalvacije, spreminjanja načinov 
sodelovanja….  
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V kolikor iskreno raziskovanje vseeno razkrije nezmožnost 
ali nesposobnost za ustvarjanje ugodnih izidov za otroka, 
pa lahko rezultate raziskovanje brez večjih etičnih in 
strokovnih pomislekov z namenom neposredne zaščite 
otroka in varovanja njegovih koristi »prevedemo« v upravni 
besednjak – ugotavljanje, dejansko stanje,…. saj so 
socialni delavci centrov za socialno delo praviloma 
pooblaščeni tudi za vodenje upravnih postopkov do izdaje 
odločb in jih 145. člen zakona o splošnem upravnem 
postopku pooblašča, da kot uradna oseba, ki vodi 
postopek od izdaje odločbe, usmerjajo potek 
ugotovitvenega postopka glede na okoliščine 
posameznega primera. Torej ni razloga, da ne bi 
»skupnega raziskovanja« lahko retrogradno šteli tudi za 
dejanja ugotovitvenega postopka. In v kolikor smo se 
strokovno iskreno lotili skupnega raziskovanja, je nujnost 
prehoda v »upravno odločanje« samo po sebi znak 
trenutno »neuspešnega« (zastalega) projekta pomoči. 
Upravna ravnanja in upravne akte (odločbo) je tako torej 
možno in potrebno razumeti predvsem kot »oblastveni 
poseg« s katerim smo zaradi trenutno neuspešnega 
raziskovanja oz. razvoja izvirnega projekta pomoči 
poskušali vzpostaviti nova izhodišča za ponudbo novega 
sodelovanja pri »raziskovanju« zmožnosti in sposobnosti 
družine za spreminjanje, ki bo predstavljalo ugoden izid za 
otroka in druge udeležence. 
 
Zgornji predlog bo lažje sprejemljiv, če pomislimo na 
prijetne izide novega »raziskovanja«, ko moramo upravni 
postopek s sklepom ustaviti, ker smo v skupnem novem 
raziskovanju »ugotovili«, da družina zdaj zmore zagotoviti 
primerno življenjsko okolje za otroka (je npr.: spremenila 
sporna ravnanja).  
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RAZPRAVA POSVETA »SOCIALNO DELO 
Z DRUŽINO«* 

 
* Razprava je napisana po tonskem zapisu in smo jo soustvarjali 
skupaj vsi udeleženci in udeleženke posveta Socialno delo z 
družino. 
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Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič  je razpravo odprla z 
besedami:  
»Najpomembneje pri socialnem delu je, da delamo skupaj z 
uporabnikom, s katerim sklenemo delovni odnos in dogovor 
o sodelovanju. Z zapisovanjem na socialnodelovni način 
urimo tudi jezik socialnega dela. Po končani fakulteti se je 
potrebno izobraževati še naprej in tudi brati literaturo s 
področja socialnega dela. Fakulteta za socialno delo je v 
zadnjem času izdala vrsto priročnikov, ki bi jih moral prebrati 
vsak socialni delavec. Dostikrat je problem v tem, da ne 
uporabljamo znanja. Najbolj me boli, ko se ljudje preveč 
zanašajo na pooblastila in je pravno vse urejeno, ne 
upoštevajo pa človeškega faktorja. Pomembno je, da skupaj 
soustvarjamo rešitve in smo pozitivno usmerjeni. Uporabnike 
je treba vprašati, ne pa delati preko njih. Vi ste  strokovnjaki 
za proces, za to, da se stvari naredijo. Potrebujemo pogum, 
da delamo skupaj z uporabniki. Socialnim delavcem  
predlagam izobraževanje za vsa področja in to, da delajo s 
spoštovanjem do ljudi.« 
 
Dževada Popaja je zbrano občinstvo vprašala, ali ima kdo 
kakšno pripombo ali komentar. Oglasil se je Žarko 
Tepavčevič, CSD Šiška in dejal, da manjka takšnih srečanj. 
 
Gabi Čačinovič Vogrinčič: 
 »FSD vabi na srečanja na fakulteti vsako leto, tudi 
soustvarjanje pomoči v družini je na programu.  Ne vem, če 
je še kje takšna povezanost med stroko in fakulteto, saj smo 
na naši fakulteti vedno na razpolago. Hodim CSD do CSD,  
imam supervizije,  k meni prihajajo ljudje v stiski, imamo tudi 
knjigo na temo soustvarjanja pomoči.« 
 
Dževada Popaja: 
»Manjka predvsem takih srečanj med vladnimi in nevladnimi 
organizacijami. Vedno se zgodi to, da so ali vladni sami ali 
pa nevladni sami. Preprosto ni dogovora, ni sporazuma, ni 
ničesar, in ko se pokličemo, ko delamo skupaj na primeru, 
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enostavno ni tvornega sodelovanja. Ne sicer vedno, ampak 
velikokrat ostane vsak na svoji strani.« 
 
V nadaljevanju pa opisala konkreten primer: 
»Zgodilo se je dva tedna nazaj. Mama je poklicala na naš 
telefon v zvezi s spolno zlorabo 12 - letne hčerke. Storilec ni 
bil družinski član. Cela družina je iskala pomoč, znašli so se 
v povsem novi situaciji. Po Zakonu o preprečevanju nasilja 
moramo nasilje prijaviti, in to smo povedali mami. Z njo smo 
se pogovorili in ji ponudili vse informacije. Skupaj smo šli na 
CSD, kjer je ona to prijavila, in CSD je naredil zapisnik. Rekli 
so, da se slišimo. Nato pa naslednja dva tedna ni bilo 
nobenega odziva. Mama nas je vsak dan klicala in vsi smo 
se čudili, zakaj ni nobenega odziva. Končno smo se odločili, 
da mi pokličemo CSD, saj se je družina znašla v stiski, bile 
so tudi konfliktne situacije.  Naš program je pomoč ženskam 
in otrokom, žrtvam nasilja, in izven tega ne moremo (pomoč 
pa je potreboval tudi oče in drugi otroci). Opozorili smo jih, da 
so zamudili, vemo pa, da je pravočasnost pomembna in da je 
pomemben tudi proaktiven pristop, pomembno je, da 
pokličejo družino in  jih vključijo v program pomoči. Čez dva 
tedna sem dobila vabilo na tim, kamor so bili povabljeni tudi 
starši, CSD, policija itd.  
Meni se njihovo ravnanje na neki način zdi opustitev primera, 
saj je zaradi zamude šlo ogromno časa v nič in narejena je 
bila velika škoda vsem članom družine, ki so od CSD 
pričakovali konkretno pomoč. Sprašujem se, kaj se da pri 
tem narediti, kaj lahko vsi skupaj prispevamo k temu, da ne 
bo prihajalo do takšnih situacij.« 
 
 
Odgovoril je  Peter Stefanoski: 
 
»Sam poskušam takšna vprašanja umestiti v neki kontekst. 
Kakšen je napredek skupine na področju rejništva od leta 
2004? Projektne skupine so bile uvedene z zakonom že pred 
šestimi leti. Pri njih gre za projekt  in ne samo za posamezno 
srečanje. Kako to, da je bila zamujena takšna priložnost, ko 
je bilo tam nekaj ljudi in spremljevalka? Kako je mogoče, da 
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se je naredil samo zapisnik, potem pa se je zadeva do 
nadaljnjega odložila? Tukaj je več vprašanj kot odgovorov. 
Kako da so pustili, da čas teče naprej?« 
 
Gabi Čačinovič Vogrinčič: 
»Težava je v tem, da se problem izgubi v prevodu. 
Ugotovitveni dejavniki niso bistvo socialnega dela, in če 
pogledamo ta primer formalno, kakor nalaga zakon, so 
najbrž vsi ravnali tako, kot je treba.  
Če pa gledamo iz zornega kota Dževade, najbrž vsi 
razumemo, kaj se je zgodilo. V primeru nasilja iz nekega 
razloga vi ne smete narediti drugega kot to, da o zadevi 
javite nekomu, ki bo lahko ukrepal. Vi imate pogovor z 
mamo, ji daste podporo, greste z njo na CSD in tam vam 
rečejo, da bodo naredili zapisnik . 
V jeziku socialnega dela je pomembno to, kar se je zgodilo 
med mamo in tem otrokom in Dževado, ki ju je spremljala. Ni 
opravičila za nesocialni delovni odnos. Znova gre za 
instrumentalno definicijo problema in za dogovor, kaj je 
naslednji korak socialne delavke. Tudi ona se mora odzvati 
na to, kar je družina že organizirala. Torej imamo več 
sogovornikov.  
 
Tim je nekaj drugega, tukaj je potreben socialnodelovni 
odnos z družino. Naslednji korak je, in po Zakonu o 
preprečevanju nasilja v družini je to prioriteta, povabiti 
družino takoj, zato ker so tukaj, ker so prišli, ker je situacija 
nujna. Povabiti je treba družino in raziskati, kaj bo možno 
narediti v njihovem življenju. To je eden od procesov, ki teče, 
so pa še drugi, ki se jih formalno nalaga – ugotovitveni 
postopek in timi. 
Kaj je tim? Opažam, da se veliko takih stvari prenese na 
time. V timu je lahko tudi 12 ljudi, ki so kot neke vrste alibi, 
da ne bodo česa naredili narobe, in ki v okviru Zakona 
sprožijo postopke. Zakaj potrebujemo tim? Zato da 
preverimo sebe. Vendar tu ni vprašanje, ali izberemo tim ali 
ukrepe. Gre za delo z družino in za ukrepe, ki so nujni. Na 
obiskih na CSD-jih v primeru krize vidim, da tim postaja neka 
vrsta alibija, ne dela pa se z družino. Na timu je veliko 
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nesporazumov, veliko soočenj strokovnjakov. Timi se ne 
vodijo na socialnodelovni način in se tudi ne vodijo timsko. 
Bistvo tima je narediti novo sestavljanko, kjer vsak lahko 
pove svoje mnenje, potem pa skrbno raziščemo, kako bomo 
vse skupaj povezali v neko smiselno akcijo.  
Mnoge stvari se prenašajo na CSD-je, kjer se ne opravlja 
socialno delo. Namesto da bi podprli socialno delo z družino, 
delo z uporabniki, podpirajo time. In potem pride do takšne 
situacije, ko imamo očeta, starega znanca CSD-ja, ki poda 
prijavo proti svoji hčerki, ker ne skrbi dobro za svoje otroke in 
se mu zdi, da jih zanemarja. Vi veste, da je treba taki prijavi 
slediti. CSD je naredil postopek, tako kot je treba, prišel je v 
družino in ustvarili so odprt prostor. Videli so, da družina 
zmore, da pa so mladi, imajo težave, zelo nizke dohodke in 
probleme s tem, kako bodo organizirali svoje življenje, tako 
da so hvaležno sprejeli pomoč na domu. In sedaj proces teče 
in je stekel, ampak v razpravi v tem primeru psihologinja 
pravi, da je šla v družino preverit. To res ni v jeziku 
socialnega dela, mogoče je v jeziku psihologije. Jaz sem jo 
vprašala: kaj je šla preverit? Odgovorila mi je, da je šla 
preverit,  ali je vse v redu. Vprašala sem jo, po kakšnem 
kriteriju je šla preverit. Z družino ali brez nje? Ne strinjam se 
s takšnim pristopom. To je bila občutljiva mlada ženska, ki je 
bila prvič soočena s tem. Tukaj jim je steklo, ampak gospod 
oče še vedno ni bil zadovoljen s tem. Podal je naslednjo 
prijavo, da zahteva stike z vnuki in da mu hči ne dovoli teh 
stikov. Potem je socialna delavka, ki je delala s tem 
človekom, imela idejo, da je treba družino prepričati, naj bi 
imeli stike z njim – s človekom, ki jih kar naprej obtožuje, 
ogroža na vse možne načine.  
Če kdo med vami dela na rejništvu in če se vi srečujete s 
projektno skupino enkrat letno, potem to ukinite in nehajte 
delati. To je nesmiselno, je noro, strokovna katastrofa. IPS 
(individualne projektne skupine) so nastale zato, da nihče ne 
dela sam, da teče proces težkega in kompleksnega 
soustvarjanja.  
 
Povedala vam bom še en konkreten primer, kjer sta starša 
pristala na rejništvo zaradi težke situacije, vendar imata 
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roditeljsko pravico in otrok sme obiskovati mamo in očeta; 
oče se je znova poročil. Po nekem dogovorjenem obisku pri 
očetu je mama prišla tožit rejnici in CSD-ju, da je očetova 
žena zafrkavala otroka, kako si umiva zobe. CSD se je 
odločil, da bo šel v zaslišanje po poti nujnega ukrepanja.  
Tega ne razumem. Če obstaja IPS in se je otroku zgodilo 
nekaj neprijetnega, potem se v IPS to razišče. Zavarovanje 
otroka je v tem primeru, da rečemo, da se bo po nekem 
obdobju sestajal z očetom drugje, na neki varni lokaciji. 
Hkrati moramo naučiti očeta, da bo varoval otroka v svojem 
domu. Odpreti je treba vprašanje odnosa, dobrodošlice 
otroku, ampak to je potrebno narediti skozi proces učenja. 
Varovanje otroka gre tako, da mi povemo, kaj se je zgodilo, 
da je bilo neprijetno, in pridemo v proces novega učenja, 
novega dogovora med nami.« 
 
Peter Stefanoski: »IPS morajo biti.« 
 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič pa razložila: 
»IPS se ne morejo sestati samo enkrat na leto, tako se ne 
more načrtovati izvirni delovni projekt. Za stike so odgovorni 
CSD-ji in ne starši. Stiki so projekt IPS, zato so tudi nastale 
te skupine. Če se srečujete v IPS samo enkrat na leto, to ni 
socialno delo.  
Kaj pa občutljivi problemi in stiske rejnic, stiske otrok, 
odločitve o življenju, spremembah, o šolanju? Jaz vodim dve 
IPS v rejništvu in hodim na IPS v šoli, da varujem otroka. 
Otrok je v rejništvu bolj izpostavljen in bolj ranljiv. To žal ni v 
čast šolam in pedagogom, ampak tako je. In ta otrok, eden 
od mojih otrok v rejništvu, je že celo šolsko leto doživljal 
hudo nasilje s strani petih sošolcev. Zdi se, da tega nihče ni 
vedel, on pa si doma ni upal povedati, ker so mu grozili in je 
vedel, da bo njegova rejniška mati naredila velik cirkus. Bal 
se je. »K sreči« se je takšna situacija zgodila tudi na izletu, 
kjer je druga učiteljica to opazila in naredila precejšen kraval 
in zahtevala tudi kazen za tega otroka, in potem je otrok vse 
povedal.  
Ravno so nameravali na šoli sklicati IPS za načrt za srednjo 
šolo, da bi naredili ves projekt vnaprej, starši, otrok, učitelji. 
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Naučili so jih lepo sodelovati, vsi so bili tam. In jaz sem 
odprla to temo: »Tukaj sem, vem to in zahtevam, da se to ne 
bo več zgodilo. Ne gre za kazen za te otroke, to je še 
najmanj, ampak ti otroci se morajo naučiti, da to v življenju ni 
dovoljeno!« Rekli so mi, če želim rešiti cel svet in da je 
vendar treba dati podporo otroku. Dati podporo otroku, da se 
bo znal braniti?! Sprašujem se, ali je to sporočilo nasilnikom, 
da se lahko tako obnašajo do drugih otrok, jih mučijo, če se 
oni sami ne branijo. 
In res sem morala narediti velik cirkus, da se je nasilje 
nehalo. Svet sem reševala na tej osnovni šoli, za tega 
otroka, zdaj. In nisem dovolila takšnega vedenja, šla sem na 
šolo, zahtevala sestanke s starši, zahtevala novo učenje. 
Tega ne more narediti rejnica sama, to mora biti skupen 
projekt. To mora biti teža in pritisk stroke. Čez eno leto, ko bi 
bil otrok napol mrtev, pa bi bila na vrsti IPS (rejniška 
skupina)! Obstaja izobraževanje za rejnike in rejnice, 
sestanki rejniških in matičnih staršev, in vse to je na CSD-
jih.« 
 
Iz občinstva se je oglasila patronažna sestra Martina 
Stanovnik, Zdravstveni dom Tržič: 
 
»Med nami ni nobene povezave. Veliko delam z družinami, ki 
imajo enake probleme, in se mi zdi škoda, da ni povezave 
med socialnimi delavci in zdravstvom. Če pa do povezave 
kdaj pride, ne vidim konkretnega učinka. Glede timskih 
obravnav se mi zdi, da dajejo lepe rezultate. Radi bi šli s 
povezavami še naprej – na socialo, na psihiatrijo, povsod tja, 
kjer so naši uporabniki, da bi se čutili bolj povezane. Ampak 
ne dobimo pravega odziva. Povedala bom konkreten primer: 
gre za družino z otrokom, kjer mož pije že dalj časa in tepe 
ženo. Žena ima zelo nizko plačo, mož pa večino denarja 
zapije. Predlagala sem ji, naj se obrne na socialno delavko, 
na socialno službo, vendar mi je gospa odvrnila, češ kaj bi mi 
pa lahko pomagali. Zanima me, kaj lahko socialni delavci v 
tem primeru naredijo?«  
 
Peter Stefanoski ji je odgovoril: »Morali bi raziskati.« 
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Gospa Martina Stanovnik je pojasnila: »Imamo sestanke o 
določenih problematičnih družinah, ampak problemi se 
vlečejo naprej in ni napredka.« 
 
Peter Stefanoski je podal razlago: 
 »Tudi druge institucije mi govorijo o problematičnih družinah 
in potem si poročajo, kaj je kdo naredil s problematičnimi 
družinami. Kaj lahko naredimo? Od primera do primera je 
potrebno raziskovati.  
 
Če žena ne verjame, da ji lahko pomagamo, je najprej treba 
začeti delati na tem, da nam bo verjela. Ker ima mladoletne 
otroke, to ni lahko. Ni samo od njene volje odvisno, ali se bo 
kdo vmešal ali ne. Nujno je treba obvestiti CSD, kajti prijava 
je tukaj obvezna. Vsakdo, ki pri svojem delu zazna nasilje v 
družini, mora o tem obvestiti CSD. CSD se bo odzval na 
prijavo. Ali se bodo zglasili osebno ali bodo skušali navezati 
stik preko šole ali kakorkoli. Skratka ne bodo mogli reči, da 
se ne bodo oglasili. Skupaj bodo začeli raziskovati, kaj je ona 
v tistem trenutku pripravljena storiti. Jasno je, da je zelo 
odvisna od moža, in očitno vam zaupa. Morala bo razčistiti, 
kaj zmore in česa ne. Tisto kar je država sposobna 
zagotoviti, je, da otroka ne bosta ostala v tem družinskem 
okolju, kjer doživljata nasilje.« 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič pa dodala:  
»To je zelo dragocen prispevek, ker je ena od  bistvenih 
stvari, da moramo biti povezani.  In  kot je lepo rekel Peter, 
ste bili vi nagovorjeni in sedaj bodite vi tisti, ki boste to 
povezavo vzpostavili. V dobrem strokovnem primeru bi to 
pomenilo, da se potem, ko vi pridete na CSD z gospo in 
zadevo prijavite, začne s to gospo izvirni delovni projekt. 
Tisto, kar hočete vi, je gotovost, da se bo potem, ko boste 
prišli tja, začel neki proces pomoči.« 
 
Gospa Martina Stanovnik je še dodatno pojasnila: 
»Jaz lahko zaupam, če mi kdo pove naravnost, koliko časa je 
treba čakati, da se bo možno vseliti. Če pa tega ni… Če bi 
bila jaz žrtev, bi tudi pričakovala takojšen odziv, in če ga ne 
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bi bilo, bi izgubila zaupanje. Ne bi vam več zaupala, ne bi se 
več obrnila na vas, ampak bi se umaknila.« 
 
Iz občinstva se oglasi še ena gospa (žal se v tonskem zapisu 
ne zazna imena): 
 
»S takšnim primerom, kot je zdajle izpostavljen, smo se 
hipotetično že srečali. Če se zgodi, da se takšnemu očetu ne 
izreče prepoved približevanja, skratka, če ta nasilnež ni 
odstranjen iz družine in če mama ni sposobna zaščititi 
mladoletnega otroka, to pomeni, da začnemo proces 
odvzema otroka, ker je zadeva kritična. In v tem procesu 
smo zavezani, da vso energijo usmerimo v našo pravno 
državo, da začnejo raziskovati, igrati vlogo razsodnika in 
zagovornika otroka. V nemajhnem številu primerov pa 
moramo igrati celo vlogo skrbnika za poseben primer. Pazijo, 
da bodo pravniško speljali postopek, tako da bo zdržal.« 
 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič:  
»Kaj pa mati, ki se ji odvzame otrok? Ni nasilna, je 
alkoholičarka? Kaj pa ona? Potrebuje Varno hišo, kajne? 
Pod nujno. Krizni center, pod nujno.« 
 
Gospa (ista kot zgoraj) iz občinstva:  
»To, kar mene moti, je, da se petkrat na leto sestanemo, pa 
ne najdemo nekega skupnega načina. Zadeva ostane 
takšna, kot je bila. Vemo, da se bomo čez čas spet videli.« 
 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič je povzela: 
»Mislim, da je ta primer dober zato, ker ste rekli, da je dobro, 
če se zavemo potrebe po sodelovanju in odgovornosti za 
začetek soustvarjanja procesa izvirnega delovnega projekta 
pomoči. Pomembno se mi zdi tudi, kako vzpostavimo dialog, 
tako da človeka ne zapustimo in da ni sam v tem procesu. Tu 
se zberejo ljudje, ki se lahko povežejo, kar je prav tako 
pomembno. Če je treba čakati npr. en mesec ali tri mesece, 
to čakanje ne poteka v praznem prostoru. Ob gospe ostane 
patronažna sestra, ob njej ostane CSD, vzpostavijo se 
varovalni mehanizmi, odloči se o kakšnem rejništvu za 
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vikend ali o kakšni začasni situaciji, da se zavaruje gospo pri 
mami, da se pritegne mamo, skratka da te ženske ne 
pustimo v praznem prostoru, ko čakamo. Pomembno je, da 
ve, kako jutri naprej, kako napredujemo, kako se pretakajo 
informacije. 
S tem se bo tudi začelo nujno povezovanje: iskanje Varne 
hiše po Sloveniji, okrepitev ljudi, da lahko zdržijo v tem času, 
varovanje otrok, če sta oba starša odpovedala. Na razpolago 
naj bo več možnosti, ker smo odprti in stremimo k temu, da 
stvari povežemo.  
Zato je tudi dobro, da sodelujejo vladne in nevladne 
organizacije. Pomembno se mi zdi, da nas povezuje neki 
izvirni delovni projekt za uporabnika, da se dela, da potekajo 
dogovori, da človek napreduje v tem svojem potovanju, da ni 
sam, da ima podporo.  
In spet je najšibkejši člen pri nas,  ko moramo iti s človekom, 
ko moramo biti zraven v dogovoru, da ljudi povabimo k sebi, 
da vidimo, kdo bo kaj lahko pomagal. Tukaj nas zmanjka, ker 
se ne zavedamo tega, da moramo narediti stvari, ki jih še ni. 
Za vsakega posameznega človeka nimamo vnaprej določene 
posebne kombinacije ukrepov odvzema ali varovanja ali 
Varne hiše ali izselitve kam drugam ali oddaje otrok v Krizni 
center… Vedno gre za nekaj drugega, za nekaj 
individualnega, zato je dobro, da v tem nismo sami, da se 
povežemo med sabo in da smo več časa v stiku s človekom, 
za katerega dejansko gre.  
 
Spomnim se gospe, ki je bila v situaciji nasilja. Rekla je, da je 
nekaj let nosila v žepu številko SOS telefona, da jo je imela v 
vseh žepih. Pripravljala se je, da bo enkrat poklicala. Dolgo 
ni poklicala, ampak ta številka ji je pomagala, ko jo je enkrat 
potrebovala. Takrat pa je bilo nujno, da takoj steče proces, 
da takoj pride do spremembe in varovanja. Takrat ji ne 
smemo reči: »Gospa, malo počakajte.« In če rečemo, gospa, 
malo počakajte, upam, da ji boste obenem tudi povedali, da 
počaka v procesu, povedali, kdo jo bo vmes varoval, kaj je 
tukaj možno…  
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Ne čakajmo v prazno, ne čakajmo brez človeka, čakajmo 
med ljudmi, ki so že notri v procesu in ki odločajo, ker to ni 
čakanje, to je že proces pomoči.« 
 
In potem je nadaljevala: 
»Ko smo v svoji stroki, potem je delo v ospredju. Ko sem bila 
leta 1972 na svetovnem kongresu v Haagu, sem bila edina 
predstavnica jugoslovanskih študijev socialnega dela in ena 
od tem je bila tudi socialno delo. To nikakor ne zveni kot 
stroka, ki zna pomagati. Psihiatrija, psihologija že, ampak 
socialno delo…  
Imeli smo zanimive debate, tudi z novimi poimenovanji. Eno 
izmed poimenovanj je bilo recimo veda o dobrem delu. 
Diplomirani socialni delavci na švedskih univerzah imajo 
naziv socionomi, a to je naziv, ki si ga delijo tudi s 
patronažnimi sestrami in celimo vrstamo zdravstvenih 
poklicev nege in pomoči in z rehabilitacijskimi in specialnimi 
pedagogi itd…  
Zdi se škoda, da se je socialno delo potopilo med druge 
znanosti, preden je razvilo svojo. Mislim, da nas to delo 
krepi. Ukvarjamo se z delom, ki ga je treba opraviti, z živim 
delom, z živimi ljudmi. Zato ne moremo reči, da tole imamo in 
tega ni, ne moremo reči, da to ni mogoče. Naša edina 
temeljna izhodiščna osnova je, kaj je uresničljivo. In s tem se 
srečamo vedno znova. Vse, kar je resnična pomoč, je 
resnična sprememba, tudi če je v pogovoru, da se le zgodi 
nekaj novega. Socialni delavci smo najbolj učljiva in znanja 
željna skupina strokovnjakov. Mi smo sopotniki, smo 
sogovorniki. Naši uporabniki so eksperti za svoje življenje, mi 
pa smo odgovorni za proces.  
Dostikrat se zdi, da so naše rešitve, kakor pravi Lussi, 
poljudne, ker so res takšne, arbitrarne, ker niso vnaprej 
dane. Arbitrarne v tem smislu, da nam puščajo svobodo, da 
jih naredimo, jih ustvarimo. Pri tem pa potrebujemo notranji 
pogum, da se soočimo z negotovostjo.  
Dolgoletni direktor šole za socialno delo v Zürichu je za našo 
stroko izpostavil skovanko 'inovacija in avantura'. Inovacija je 
v tem arbitrarnem smislu, da vedno znova nekaj novega 
ustvarjamo, da je za človeka novo. Ni odgovorov, ki jih ne bi 
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soustvarjali z ljudmi, če naj bi bili učinkoviti. In v tem smislu je 
to kot avantura.  
Včasih me vprašajo, kako še imam energijo. To dobim od 
ljudi in od njihovega dela. Ko začneš raziskovati 
instrumentalno definicijo, sploh ne veš, kje so viri moči. Šele 
ko jih odkriješ skupaj z ljudmi, se ti kar dih ustavi od veselja, 
njihovega in svojega. Prvi korak je udeleženost. Da smo z 
ljudmi v težkih razmerah. Pogumni moramo biti, da vidimo 
majhne razlike v spremembah. Teh spet ne vidimo, če ni 
pogovora, ker razmišljamo, kaj pa zdaj…  
Večkrat sem že pripovedovala o dečku, otroku s hudimi 
ranami, tudi poškodbami, o spolno zlorabljenem otroku. 
Žalostna zgodba, ki je slabo potekala. Odrasli ljudje smo ga 
dodobra izmučili. A ta otrok ima gotovo še eno možnost ali 
pa eno od mnogih možnosti, in zdaj je varen. Pesti pa ga in 
ga dela tudi izpostavljenega in mu grozi v življenju to, da ne 
zna ravnati z lastno jezo. To je namreč ena od tipičnih 
poškodb spolne zlorabe.  
 
Ko se ta jeza zbere, udari, in najmanj, kar je, je, da je 
nesramen, da odgovarja, pa tudi pretepa se. Sicer pa se tudi 
uči. Ampak ali veste, kako malo se nauči? Zelo intenzivno 
smo delali z njim, ampak šlo je počasi, in ko je bil sprejet v 
sedmi razred, me je skrbelo, kako bo. Sklicali smo 
individualno projektno skupino (IPS), kjer so bili mama, očim, 
oče, socialna delavka, rejniška mati. Bili so navdušeni nad 
njim, ker nima nobenih učnih težav, ima Vegovo srebrno 
značko. Pozneje je prišel urgenten klic, naj se spet sestane 
individualna projektna skupina. Rekli so, da odgovarja nazaj, 
da se v hipu stepe, da kar izgubi živce, da je težko obvladljiv. 
Na ta sestanek projektne skupine so prišli ljudje, ki ga imajo 
radi, šolani ljudje iz zavoda, in so govorili samo slabo o njem, 
in to v formulacijah, ki so kazale, da so najbrž imeli prevelika 
pričakovanja.  
Za kakšna pričakovanja gre? Ali gre za pričakovanja mene 
kot strokovnjaka? Poleg tega ta pričakovanja niso bila 
realistična. On je bil pet tednov krasen. Naše vprašanje je, 
kaj se je zgodilo, da je zdaj tak in tak itd…Od naštevanja mi 
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je bilo že kar slabo. In deček je kar zlezel skupaj tam pred 
vsemi nami.  
To ni socialno delo, če ne delate iz perspektive moči. In ne 
pozabite, ti ljudje ga imajo radi. To niso ljudje, ki mu nočejo 
pomagati. A to je odnos odraslih do otrok in imperializem 
stroke, da vidimo neke modele, namesto da bi videli živega 
človeka.  
Ko je sam z učiteljem, ko je sam z vzgojiteljem, ko je sam z 
učiteljico glasbe, ko je sam z enim otrokom, je v redu. Ko je 
gneča, ko je nemir, ko je skupina, takrat se zgodi. In vidite, 
že imamo neki odgovor, ki ga ne moremo imeti, če nismo v 
odnosu z ljudmi, v času, v procesu. Vprašala sem vzgojitelja, 
ali ima izkušnjo, da ga ustavi, ko otrok znori. Rekel je, da ga 
prime in mu reče, naj ne nori. Odrasel strokovnjak, šolan 
človek, ki ima rad tega otroka, pa mi je zatem pripomnil, da 
ne morem pričakovati od njega, da bo otroka ustavil, da je to 
težko. Naši uporabniki so v mnogem nevidni, sploh otroci. On 
je kompetenten, bister fant in vsakokrat nas on česa nauči. 
Povedal je, da takrat, ko je dobro v njem, nikogar ne razjezi, 
se nikogar ne dotakne, je vse dobro in mirno. Ampak ko mu v 
njem samem ni dobro, potem mu je že vseeno in kar znori, 
toliko jeze je v njem.  
 
Potem sva razmišljala o tem, kako lahko varuje dobro v sebi, 
ali je to mogoče, ali so možne situacije, da se ustavi? Ali 
obstaja situacija, ko lahko izbira? Saj veste, kako se začne 
pomoč otroku, ki je nasilen, ki ne zna ravnati s svojo jezo. 
Eden prvih korakov je ta, da ga podpremo v izkušnji, da 
lahko izbere, ker te izkušnje nima.  
In fant je rekel, da ve, in je imel predlog. Ta predlog je bil, da 
gre v svojo sobo in se tam pogovarja s svojo paličnjakinjo. 
Paličnjakinja je  živo bitje, ki je seveda strašno drobno in ga 
ne razločiš od drugih stvari, ampak otrok mi je povedal, da je 
to paličnjakinja, ki jo je dobil od profesorice biologije, in je 
rekel, da gre v sobo in se lahko z njo pogovarja.«  
 
 »Ti moji kolegi ga imajo radi, hočejo mu pomagati, ampak 
govorili so o njem same take stvari, da je osoren, 
neobvladljiv, agresiven, da se mu ne da nič dopovedati… 
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Imeli so pričakovanja in on jih je razočaral. Vprašala sem jih: 
»In kaj boste pa zdaj naredili?« In so mi odgovorili: »Ne mi, 
on mora.«  
To mi je dalo misliti, da bi moralo biti zapisovanje socialnega 
dela cel proces: kaj smo vključili, kaj smo delali, na kakšen 
način. In kot je rekel kolega Stefanovski, je pomembno 
soustvarjanje kot praksa in ne kot dramatična izjava. Vse, kar 
delamo iz perspektive moči, mora res prispevati k temu, da 
bo ta človek razvil okope okrog svoje oviranosti in nesreč….  
Zato tako cenim to, da smo delavci. Socialno delo je nekaj 
takega kot suženjsko delo, strašno naporno je. Gre za to, da 
mi povabimo človeka. Pomembno je tisto, kar ta fant sliši, 
pomembno je, da je nagovorjen, da se vidi njegov prispevek, 
njegov trud.  
Kar vam hočem povedati, je, da je to prispodoba zadnjega 
časa, ki govori o soustvarjanju in nas zadolžuje, da ne 
obstanemo na dobrem namenu. To je vabilo: »Povej - hočem 
ti pomagati.« Raziskati moramo, ali se to, kar mi ponujamo, 
sliši kot pomoč. Ne vemo, ali je to, kar ponujamo, pomoč, če 
nismo v delovnem odnosu, kjer lahko to milijonkrat 
preverimo.  
Ustvariti moramo neko preprosto vabilo, ki se usidra v to 
raziskovanje, povzemanje, razumevanje. Da se človeka 
dotaknemo, da res lahko vstopi. Ne smemo govoriti drugega 
jezika, zahtevati drugega časa za sebe, tako kot to delajo 
drugi pomagajoči poklici. Ampak za to moramo biti proaktivni, 
ofenzivni in ne defenzivni.« 
 
Natalija Gregorič, Zavod EMMA je postavila naslednje 
vprašanje : 
»Glede na to, da nacionalni program o preprečevanju nasilja 
govori o družinski terapiji, kar se meni zdi pri nasilju 
nesmiselno, kako lahko to opravičimo pred drugimi, recimo 
sofinancerji?«  
 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič pa je odgovorila:  
»Družinska terapija ima tudi ideološke in politične namene, to 
moramo vedeti. Ampak tu gledamo pač vsebinsko.  
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Družina, kjer je nasilje, je ranjena družina, je tako? In ranjena 
družina pomeni, da morajo imeti žrtve nasilja možnost, da se 
znova postavijo na noge v življenju. Za to potrebujejo 
okrevanje. Za okrevanje je več ponudb in več možnosti. 
Družinska terapija je lahko ena od možnosti. Okrevanje je 
lahko tudi v skupini za samopomoč, okrevanje so skupine 
pod okriljem nevladnih organizacij. Okrevanje lahko teče tudi 
pod socialnim delom z družino, in sicer je usmerjeno tako, da 
skupaj s temi ljudmi v sedanjosti načrtuje prihodnost 
življenja, šolanja, delovnega mesta, preselitve in vseh teh 
stvari.  
Ena od možnih potreb, ampak samo ena od možnih, ki jo 
izrečejo družine, je tudi potreba po terapiji, še posebej če 
gledamo na vprašanje ran, ki so ostale. Lahko je to proces 
žalovanja, ki se odpravi na tak terapevtski način. Ne moremo 
pa v terapevtski odnos hkrati povabiti človeka, ki je nasilen, 
in delati z družino. Vendar je to eno od stališč in ni edino.  
Ranjena družina potrebuje vsaj dvoje: to, čemur mi pravimo 
socialnodelovna pomoč za aktivno vrnitev v življenje, za 
reorganizacijo bivanja, življenja, šolanja, službe itd. In za 
novo učenje, to je gotovo ena od stvari. Potrebuje podporo 
za okrevanje, za to pa obstajajo razne ponudbe in ne samo 
terapevtske. Terapevtska ponudba je ena od možnosti na 
izbiro in željo ljudi. Vprašanje je tudi, kakšno terapijo izbrati. 
Ali naj bo družinska terapija ali individualne terapije ali 
pogovor o individualni terapevtski krepitvi za življenje, vse to 
je odprto. In tudi znotraj izvirnega delovnega projekta za 
podporo in pomoč družini je ena od možnosti lahko 
terapevtska ponudba.  
Pri delu z nasilnikom, s storilcem, imamo različne koncepte. 
Lahko začnem takole: eden od konceptov, ki se pri nas ni 
uveljavil, ki pa je zelo izviren in ga bomo prej ali slej nujno 
potrebovali, je koncept dela s storilcem. To ni terapevtski 
koncept, to je zelo intenziven koncept reorganizacije 
življenja. Ta proces se ne začne z družinsko terapijo, ampak 
na ta način, da so vsi tukaj, žrtev in družina in storilec. Vsi, ki 
so udeleženi v tej grozni zlorabi, ugotovijo, da je skrivnost 
odkrita, ker je to temeljna razbremenitev žrtve. Nadaljuje se 
tako, da se storilec na kolenih pred žrtvijo pokesa in 
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obžaluje, jo prosi odpuščanja in prizna, da je povzročil 
duhovno trpljenje za vse življenje. To so usodni prvi koraki. 
Drugi družinski člani ravno tako pokleknejo pred žrtev in 
izrazijo kes in obžalovanje, ker je niso obvarovali, ker so 
obdržali skrivnost zase leta in leta. To je zelo pomembno, 
katarzično, to je odvezovanje žrtev od občutkov krivde. O 
tem so sicer strokovna mnenja kljub vsemu deljena, ampak 
odvisno je tudi od situacije …  
Potem se nadaljuje delo s storilcem, ki je zelo trdo, zelo 
vodeno delo skozi hudo soočanje s samim seboj do vrnitve 
nazaj v življenje. Brez kompromisa. Delo obsega vse od 
vprašanja, kaj lahko naredim za žrtev, ne da bi jo podkupil, 
ampak da dodam nekaj njenemu življenju, da ji bo lažje, pa 
do ravnanja s starši, do občutkov sramu, do reorganizacije 
lastnega življenja.  
Kolegi iz družinske terapije veliko stavijo na delo z družino 
takoj na začetku. Oni gredo hkrati v prijavo, ampak ne na 
policijo, ampak na inštance na občinskih službah, in ena 
njihovih misli je ta, da noben otrok noče imeti očeta v zaporu, 
ampak hoče imeti dobrega očeta. Večina združenj žrtev, 
predvsem žrtev spolnega nasilja, tukaj nikakor ne more 
sodelovati, ne želi pristati.  
Vidite, kaj je za vas težko? Jasno je, da moramo žrtev takoj 
obvarovati. Ampak vprašanje je, kaj pa potem? Mi smo 
obvezani, da se po tem dogodku obvarovanja življenje 
izboljša, ne poslabša. Da je življenje lepše in boljše, da 
nastopi olajšanje, da se okrepi samospoštovanje, da pride do 
oddiha. Vse to se mora zgoditi.  
Tako da moramo mi, ko načrtujemo spremembe, intervencije 
in tako naprej, hkrati tudi vedeti, kaj bo potem. Moramo imeti 
načrt in soustvarjati novo življenje skupaj z ljudmi in s 
trpljenjem vred.  
 
To je pomembno tudi za storilca. Za storilca seveda ni 
dvoma, da mora biti kaznovan, ampak ne ubijemo ga, mora 
se vrniti v življenje, ne k svojim žrtvam, ampak v življenje, in 
tudi on potrebuje proces vrnitve, da se sestavi nazaj nekaj, 
kar je bilo poškodovano in uničeno. Tu je spet potreben 
individualen projekt, ki vsebuje tudi terapevtske elemente, 
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mogoče zdravljenje. Ena od značilnosti mnogih storilcev 
kaznivih dejanj spolnih zlorab je nemoč, je poseben odnos, 
neke vrste seksualnost, nesposobnost obrniti se glede 
seksualnosti na enakovrednega človeka. To je potrebno 
zdravljenja, vendar je to celosten projekt.  
 
Jaz vsekakor mislim, da družinske terapije nikomur ne 
moremo vsiljevati, ne more biti zaukazana. Poglejte, če 
potem še piše, kot piše v zakonu, da morajo biti specialisti 
družinske terapije, potem so to samo specialisti teološke 
fakultete, to je samo ena družinska terapija, tako imenovana 
relacijska terapija. Pri relacijski družinski terapiji vztrajajo na 
trpljenju, ranah in vračanju, da se te stvari obdelajo. To je 
ena od možnosti,  ampak ne more biti edina. Tudi zato, ker 
ljudje ne potrebujejo samo terapije, potrebujejo še mnoge 
druge stvari.  
To je lahko mreža okrevanja, so skupine za samopomoč, so 
skupine, ki te vračajo v skupnost, ki jim je projekt dela 
opolnomočenje za življenje iz krepitve moči. Žrtev ne smemo 
reducirati na paciente, one potrebujejo boljše življenje in 
ogromno dela, zato obiskujejo te skupine, kjer niso že 
vnaprej določene za trpeče žrtve. Ravno to, da žrtve tudi 
ostanejo, se ne sme zgoditi. 
Večkrat je problem v tem, da ljudje nimajo znanja, mi 
strokovnjaki, ki ga imamo, pa ga ne ponujamo in ne 
uporabljamo. Npr. živeti v razvezani enostarševski družini, 
vzpostaviti stike, to je zelo kompleksna nova situacija. Mi 
ljudem ne ponujamo točnega recepta, gre za izvirni delovni 
projekt pomoči, za počasno učenje, kako razbremeniti 
življenje. To ni zdravljenje, ni terapija. Ne gre tako, da vam 
bomo mi povedali, kaj je vaše trpljenje, pa vam bomo 
pomagali. To je nekaj, kar soustvarimo skupaj. Dovolj je knjig 
o tem, kako običajno teče proces reorganizacije novega 
življenja.  
Kaj pa problemi, ki se pojavljajo na novo? Kako lahko ljudi 
podpremo, usmerimo drugam? Zavedamo se, da obstajajo 
tudi ljudje na robu, ljudje s takimi značilnostmi, ki jih ne 
moremo doseči, ker niso sposobni reševati konfliktov. A za 
večino so to res nove situacije, mi pa se sploh ne zavedamo, 
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da se moramo šele naučiti in da npr. ne znamo ravnati na 
način, da se otrok ohrani pri starših. Kolikokrat se to vedno 
znova pokaže?! Potem je otrok poklican, takoj pove svoje 
mnenje in otrok reče staršema: »Jaz bi rad, da sta skupaj, 
jaz bi rad oba starša, ampak vem, da to ni mogoče.« Otrok 
ima samo eno željo: »Povejte jima, naj se nehata prepirati. 
Prepirata se nonstop, ko sem zraven, ko me ni, po telefonu, 
po sms-ih, prosim, recite jima.« Vi mislite, da je zaleglo, pa 
ni. Ker ne znata, ju je treba ustaviti, jima pomagati. Pri tem ni 
niti nujne potrebe niti časa, da bi naredili celostno 
psihoanalizo njunih odnosov. Starši potrebujejo sogovornike, 
in to zdaj, zanje je nujno, naj jih nekdo začne ustavljati. 
Vidite, to je socialnodelovna pomoč.  
Otroci ne morejo čakati, da mi predelamo svoje rane. Zato 
moramo zdaj začeti s takimi stvarmi, to je ena od 
ekskluzivnih ponudb Centrov za socialno delo: pridite se 
skupaj učit. Kako bosta ostala starša, ko nista več zakonca? 
Otrok samo prosi, da se zdaj, ko sta narazen, ne prepirata. 
Vprašanje je, kako boste živeli, da bosta ostala starša? To je 
dobra osnova. Učita se starševstva. Učite se živeti. Te stvari 
je treba povedati v novo sestavljenih družinah.« 
 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič nadaljuje, ko nekdo iz 
občinstva pove primer: 
 
»Soudeležene povabimo v spremembo, ki jo potrebujemo iz 
perspektive moči. Očitno imata oba starša rada otroka, 
očitno ne moreta izpustiti tega odnosa, vendar ne znata več 
držati skupaj. Izraz usmerjati – boljše je uporabiti izraz 
soustvarjati, usmerjati pa velja v tem smislu, da vedno znova 
usmerjamo v življenje. Kajti naše vodenje je osebno vodenje 
k rešitvam, nimamo tega razkošja, da bi nadaljevali 
terapevtski, odprt pogovor. V izjemnih situacijah ne moremo 
narediti nič drugega kot to, da se bo pogovor sploh še 
nadaljeval. To je že velik uspeh. Zdaj skupaj usmerjamo k 
tistemu, kar smo skupaj razrešili. To so vprašanja, kjer gre za  
izboljševanje in delovanje enega člana. Zato moramo najprej 
vedeti, kaj je to izboljševanje. Tega ne moremo vedeti, če ne 
razmišljamo skupaj. Vsekakor to pomeni, da jim ni dobro 
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drug z drugim, da želijo spremembo. A kaj ta otrok ali mož 
vidi kot svoje izboljševanje? Kaj vidijo drugi? To moramo še 
raziskati.  
Vedno je prisoten ta pomembni pogled, to je izhodiščno 
vprašanje: Če se on ne bo naučil ravnati vsaj spoštljivo, 
potem nimamo možnosti.  
Kaj pa je spoštljivo ravnanje? Kakšna bo razlika? Kako vi to 
razumete?  
Enkrat sem imela tak pogovor: Mož pride domov, v službi 
zelo veliko dela, doma prižge televizijo in jo gleda nonstop in 
je ne ugasne. Je zelo utrujen in televizija mu je neke vrste 
izklop, neprenehoma bulji vanjo in sebe sploh ne vidi. Z 
ljudmi se pogovarja, ampak televizija je odprta in on sploh ne 
vidi razlike v tem, da bi jo izključil.  
To je sicer smešno, ampak z ženo sta na robu tega, da se 
bosta pobila. Tu gre za globlje stvari, za nespoštljiv odnos, 
za nerazumevanje. On niti ne čuti nič od tega. Ali je res tako 
težko pritisniti tisti gumb, ki se lahko spet prižge nazaj? To so 
smešne stvari, če jih gledaš od zunaj. Kaj bi bil najmanjši 
možen korak? Raziskati je treba, kaj se da narediti drugače. 
Včasih je dobro, da delamo z vsemi, to je najlažje, da ljudje 
povejo tisto, kar morajo, tistemu, ki se ga tiče, in tam 
začnemo proces iskanja boljših izidov za ljudi, ki so skupaj v 
tem položaju. Vendar to ne pomeni, da ne smemo govoriti s 
posameznikom. Samo en pogoj mora biti: dobiti moramo 
dovoljenje, dogovoriti se moramo o tem, kako bo to potekalo.  
Neki par je recimo hotel, da govorim z otrokom samim, da bo 
otrok govoril o njiju. Rekla sem, da to ne gre. Če želite 
govoriti z otrokom in z mano, potem bodite vsi trije skupaj. 
Da jaz zdaj sprašujem otroka, da otrok govori o vama, je 
nemogoče, to je proti vsaki etiki,. Vaš otrok ima hude težave 
z diplomo, ki se odmika že tretje leto, to je lahko tema. 
Striktno, nikakor ne želim govoriti o vaših odnosih, če nisem 
pri tem v kontaktu z vami vsemi.  
So recimo kolegi v socialnem delu in tudi v družinski terapiji, 
ki nikoli ne delajo, če ne dela cela družina. In to včasih zelo 
zaostri situacijo. Praviloma je dobro delati s tistim, ki začne, 
vendar moramo zelo paziti, da je vse odprto in 
transparentno. In ko pridejo drugič, moramo povzeti 
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dogajanje. Da mi nekdo pravi, jaz vam nekaj povem, ampak 
drugim ne povejte, s tem jaz ne morem delati. To me 
obremenjuje in tega ne morem.« 
 
 
Prof. Gabi Čačinovič Vogrinčič je za konec povzela:  
»Ali boste kaj rekli za konec? Povratna informacija je nujna - 
zdaj pa vsaj en odziv iz občinstva.« 
 
Gospa iz občinstva se oglasi:  
»Mislim, da bi na takšna predavanja lahko prišlo več kolegov. 
Takšno posvetovanje je v našem delu nujno potrebno, nujno 
ga potrebujemo.« 
 
Prof.Gabi Čačinovič Vogrinčič :  
»Potrebujemo ga vsi, vi in mi. Mislite, da jaz shajam brez 
supervizije? Brez nenehnega novega učenja? Ravno sem 
končala Masterclass iz družinske terapije, najvišji možni 
razred, imam že evropski certifikat, ker ne moremo delati 
brez tega. Mi res vedno znova potrebujemo to obnovitev, 
postanek, pa spet potrditev, ker je brez tega težko. To velja 
tudi zame. In za Petra najbrž tudi?  
Tako da veste,  na šoli izobražujemo.  
Tudi če sem že zelo utrujena, kljub temu še vedno pridem, 
ker se mi zdi, da je to eden najtežjih poklicev na svetu. Zato 
res ne prenesem, da bi ga delala slabo.« 
 
 


