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Nešo Stojanović je socialni delavec in strokovni delavec v Kriznem centru za mlade v Ljubljani.
Mojca Pettauer je diplomirana socialna delavka in strokovna delavka v Kriznem centru za
mlade v Ljubljani.
Da bi bolje razumeli suicidalno vedenje in ga lažje prepoznavali pri ljudeh, moramo poznati
smernice, ki kažejo na samomorilne misli, poskus samomora ali samo dejanje. Strokovni delavci se
pri svojem delu pogosto srečujejo s tovrstno problematiko, vendar pa se vedno znova vprašajo, ali
so dovolj usposobljeni, da lahko z različnimi profesionalnimi ravnanji ponudijo kvalitetno pomoč.
Razmišljanje o samomoru v adolescenci ima še večje razsežnosti, saj je povezano z obdobjem, v
katerem je mladostnikova občutljivost in ranljivost največja. Ko se srečamo s suicidalno stranko, je
p o m e m b n o vedeti, da ta želi tudi živeti in ne samo umreti, saj gre za razpoloženjsko konfliktno
stanje, ko želi človek istočasno živeti in umreti. Zato je informiranost in ozaveščenost o tem pojavu
še toliko pomembnejša, saj lahko prav ustrezno prepoznavanje in učinkovito postopanje bistveno
zmanjšajo suicidalno tveganje.
Ključne besede', samomor, avtoagresivnost, družinska psihodinamika
Tomo Dadič
ŠPORT KOT SREDSTVO BOGATITVE IN NAČIN ŽIVLJENJE OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
V OBALNEM VARSTVENO DELOVNEM CENTRU
Diplomirani socialni delavec Tomo Dadičje zaposlen v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec
Strunjan - Obalnem varstveno delovnem centru kot vodja enote Izola. Hkrati je podiplomski
študent na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani V matičnem delovnem okolju skrbi za športno
dejavnost. Leta 1994je pričel v športno življenje uporabnikov uvajati judo.
Prispevek opisuje športne dejavnosti, ki se izvajajo v Obalnem varstveno delovnem centru in
njihov pomen na življenje uporabnikov. Poudarek v prispevku je na obravnavanju problematike v
lokalnem obalnem okolju in vplivu športa na izboljšanje kvalitete življenja uporabnikov. V prispevku
je zajeta desetletna izkušnja delovanja na področju športa v Obalnem varstveno delovnem centru.
Delovanje je razdeljeno na tri področja: sodelovanje v gibanju Specialne Olimpiade, vključevanje
uporabnikov v Skupine mladih za zdravo življenje in dobre medčloveške odnose in trening juda za
osebe s posebnimi potrebami, ki na Obali poteka že sedmo sezono. Rezultati avtorjeve raziskave
kažejo, da je šport dejavnost, ki prispeva k bogatitvi življenja uporabnikov. Socialno delo kot stroka
pa ima v rokah orodje, ki je uporabljeno manj, kot bi lahko bilo. Po drugi strani pa imajo
socialnodelavski pojmi svoje legitimno mesto tudi v obravnavanju športne problematike.
Ključne besede: šport, normalizacija, destigmatizacija, samopreseganje, večdimenzionalnost
človeka.
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KOMUNIKACIJA KOT SPIRALNO PRIBLIŽEVANJE
Mag. Urban Kordeš je mladi raziskovalec na Institutu »Jožef Stefan« in asistent za metodologijo
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Helena Jeriček je mlada raziskovalka
na Institutu »Jožef
Stefan«.
Na začetku prispevka je predstavljen prevladujoč triadni model znanstvenega dojemanja: vzrok—

(prenosna funkcija)—posledica, ki pa se je z raziskovanjem kognitivnih in spoznavnih procesov
izkazal za nezadostnega. Avtorja ob primeru komunikacije razmišljata o razlikah v raziskovanju
trivialnih in netrivialnih sistemov. Sprašujeta se, kako lahko komunikacijo obravnavamo kot stalen
proces nenehnega porajanja udeleženčevega sveta. Ob tem predlagata pogled na komunikacijo z
vidika nevrofiziološke teorije in Batesonove definicije informacije kot razlike, ki povzroča razliko.
Obdelata tudi dva p o njunem mnenju prevladujoča načina komuniciranja (ki pelje v ožanje oziroma
utrjevanje sveta ali v širjenje sveta) in n j u n e značilnosti. Ob tem predlagata nekatere smernice, ki
vodijo h komunikaciji kot sprožilcu s p r e m e m b fiksiranih vzorcev komunikacije in s tem kognicije,
oziroma, k širjenju sveta. Avtorja predstavita obe fazi in glavne premike spiralnega približevanja,
ki odpira pot komuniciranju, pri katerem je poudarek na spreminjanju in raziskovanje sebe in ne
drugega.
Ključne besede: komunikacija, netrivialni sistemi, sprememba.

