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Ines Kvaternik, Klavdija Kustec
Sodelovanje staršev s šolo
Vzpostavljanje delovnega odnosa
soustvarjanja v šoli

Prispevek obravnava sodelovanje in vlogo staršev v
individualnih izvirnih delovnih projektih pomoč, ki se
izvajajo v okviru projekta »Za uspešno vključevanje
otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo
in izobraževanje za obdobje 2008–2011: Strokovne
podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje koncepta
dela učne težave v osnovni šoli«. Analiza sodelovanja
in vključevanja staršev v omenjenih projektih pomoči
pokaže, kako se vzpostavlja in poteka delovni odnos
soustvarjanja v šoli, predvsem pa, na kakšne načine
starši sodelujejo v omenjenem odnosu. Ta vodi k
novi paradigmi v procesu vzgoje in izobraževanja, ki
zahteva predvsem redefiniranje prevladujočih vlog v
šoli. To omogoči, da procesa vzgoje in izobraževanja,
predvsem pa šolsko delo v večji meri potekajo v šoli,
v razredu, in da imajo v tem procesu večjo vlogo
otroci in starši.
Ključne besede: sodelovanje staršev s šolo, vloga
staršev v šoli, individualni izvirni delovni projekt pomoči, model soustvarjanja, učenje v razredu.
Dr. Ines Kvaternik je asistentka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani. Kontakt: Topniška 31,
1000 Ljubljana, tel.: (01) 280 92 66, epošta: ines.
kvaternik@fsd.uni-lj.si.
Mag. Klavdija Kustec je asistentka na Fakulteti
za socialno delo Univerze v Ljubljani. Kontakt:
Topniška 31, 1000 Ljubljana, tel.: (01) 300 62 33,
epošta: klavdija.kustec@fsd.uni-lj.si.
Heikki Suhonen
Alkoholizem v starosti
izziv za socialno delo

Zloraba alkohola pri starih ljudeh pomeni izziv za socialno delo na splošno in še posebej za gerontološko
socialno delo, saj sta bili tradicionalno tako staranje
kot alkoholizem v domeni medicinskih pristopov.
Številne druge usmeritve in metode socialnega dela
so prav tako uporabne za delo s starimi ljudmi, ki so
alkoholiki. Socialne delavke in delavci naj bi delovali
tako, da bi združili uporabo socialnega dela z odvisniki
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kot tudi socialno delo s starimi ljudmi. Okvir socialnega dela ponuja holistični vidik, ki upošteva tudi
psihosocialni položaj uporabnikov. V družbi, v kateri
medikalizacija obvladuje pristope k alkoholizmu, je
zdravljenje starih ljudi kot uživalcev alkohola in drog
prepogosto osrediščeno le na vidik bolezni, tveganj in
omejitev. Že samo staranje stigmatizira. Socialno delo
ponuja možnosti za zagovorništvo in večanje moči
starih ljudi, ki so alkoholiki. V socialnem delu s starimi
ljudmi se spoprijemamo tudi z etičnimi dilemami, saj
imajo ti uporabniki za seboj že bogato preteklost.
Članek je kratek pregled težav z alkoholom pri starih
ljudeh in želi začeti širšo razpravo o podrobnostih te
problematike, še posebej v okviru tradicionalnega
socialnega dela na področju zlorabe alkohola in
socialnega dela s starimi ljudmi.
Ključne besede: težave z alkoholom, staranje,
stari ljudje, demografske spremembe, socialno delo
s starimi ljudmi.
Heikki Suhonen je predavatelj socialnega dela
na Univerzi v Turkuju na Finskem. Zaposlen je
na oddelku za socialno politiko in socialno delo.
Objavil je veliko člankov in raziskav o alkoholizmu
in zdravljenju težav z alkoholom. V zadnjih letih
se ukvarja predvsem z alkoholizmom starih ljudi.
Kontakt: heiksuh@utu.fi.

Katarina Kompan Erzar, Tatjana Rožič,
Barbara Simonič
VLOGA IN POMEN NAVEZANOSTI PRI RAZVOJU
OTROK V NADOMESTNIH DRUŽINAH

V prispevku je predstavljena izkušnja dela z rejniškimi
in posvojiteljskimi družinami. Avtorice ovrednotijo
rejništvo in posvojitev tako z vidika otroka kot tudi
z vidika odraslega. Stiska otroka (zaradi travme ali
razvojnih primanjkljajev) v posvojiteljih ali rejnikih
pogosto odpre stare in nezaceljene rane iz njihovega otroštva. Prav te rane so sicer tiste, ki so v teh
odraslih omogočile sočutje do zapuščenih otrok,
hkrati pa lahko ob težavah z rejencem ali posvojenim otrokom znova izbruhnejo na dan ter zagrenijo
izkušnjo posvojitve in rejništva najprej njim, potem
pa tudi rejencem oziroma posvojenim otrokom. Prav
od sovpadanja nemoči skrbnikov in nadomestnih
staršev ter odraščanja rejencev in posvojenih otrok je
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odvisno, ali se bodo ti otroci lahko dokončno navezali
in pozdravili rano, ker so jih biološki starši zavrgli, ali
pa bodo za zmeraj ostali brez »prave« družine. Zato
si tako starši, ki se odločijo za tako plemenito potezo,
kot otroci, ki »tvegajo« še enkrat zaupati odraslim,
zaslužijo kar najskrbnejšo in najučinkovitejšo oporo in
spremljanje, da bodo lahko čim bolj užili upravičenost
varne navezanosti in pripadnosti, ki jo daje družina.
Avtorice želijo iz perspektive teorije navezanosti
opozoriti na nekaj ključnih točk tega procesa, na
katerih se iz »nadomestne« razvije »prava« družina.
Ključne besede: rejništvo, posvojitev, nadomestna
družina, navezanost.
Doc. dr. Katarina Kompan Erzar je strokovna vodja
Frančiškanskega družinskega inštituta, terapevtka
in supervizorka ter predavateljica na Teološki fakulteti, avtorica več knjig, njeno primarno raziskovalno
področje so razvojni cikli družine ter nevrobiološki
razvoj otroka v družini. Kontaktni naslov: lia-katarina.
kompan@guest.arnes.si, tel. 01 200 67 60.
Asist. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec.
zakonske in družinske terapije, je zaposlena na
Frančiškanskem družinskem inštitutu kot terapevtka in supervizorka ter asistentka na programu
Izpopolnjevanje iz zakonske in družinske terapije.
Kontaktni naslov: tatjana.rozic@guest.arnes.si, tel.
01 200 67 60.
Doc. dr. Barbara Simonič, univ. dipl. teologinja, spec.
zakonske in družinske terapije, je terapevtka in supervizorka na Frančiškanskem družinskem inštitutu
ter predavateljica na Teološki fakulteti (magistrski
program Zakonske in družinske študije). Kontaktni
naslov: barbara.simonic1@guest.arnes.si, tel. 01
200 67 60.

Metod Šuligoj
Standardi in izbrani elementi kakovosti
delovnega življenja v hotelirstvu

V teoretskem delu raziskave avtor opredelil pogoje
dela, ki vplivajo na kakovost delovnega življenja v
splošnem in posebej v kontekstu hotelske dejavnosti.
Ugotovi, da birokracija nima le pozitivnih vplivov na
delo delavcev. Pojem birokracija je obravnavan parcialno; označuje ga le obstoj standardov (birokratske
organizacije imajo standarde). Raziskava v empi-

ričnem delu prikaže ožji izbor elementov kakovosti
delovnega življenja v hotelirstvu, kot so samostojno
odločanje, samostojno reševanje sporov z gosti,
inovativnost in nadzor. Bivariatna analiza poskuša
ugotoviti, ali je kakovost delovnega življenja delavcev
v birokratskih organizacijah slabša kot v tistih, ki niso
birokratske. Rezultati ne kažejo, da bi birokracija
negativno vplivala na delovno življenje zaposlenih
v hotelirstvu, saj med organizacijami s standardi in
tistimi, ki standardov nimajo, ni statistično značilnih
razlik. Tudi sicer (pri izbranih kazalnikih) kakovosti
delovnega življenja v slovenskem hotelirstvu ne
moremo označiti kot slabe.
Ključne besede: hotelirstvo, standardi, delovni
pogoji, kakovost delovnega življenja, delavci, menedžerji.
Dr. Metod Šuligoj je asistent in predavatelj (venia
legendi et examinandi) na Fakulteti za turistične
študije Portorož – Turistica, Univerza na Primorskem.
Profesionalno pot je začel v družbi HIT, d.d., Nova
Gorica. Tam je napredoval v direktorja hotela in
potem v vodjo projektov. Leta 2009 je postal doktor
družboslovnih ved – menedžmenta na Fakulteti za
družbene vede Univerze v Ljubljani. Pred tem je diplomiral na Fakulteti za turistične študije Univerze na
Primorskem in pozneje še na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Njegova raziskovalna
področja so kakovost v gostinstvu, menedžment
v hotelirstvu in kadri v gostinstvu. Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela je dr. Metod Šuligoj
še ocenjevalec nastanitvenih obratov v Sloveniji in
ocenjevalec po metodologiji EFQM. Kontakt: metod.
suligoj@turistica.si.

