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Metka Kuhar
ANALIZA KONCEPTA DRUŽINSKIH CENTROV
IN IZBRANIH PRIMEROV DOBRIH PRAKS ZA
IMPLEMENTACIJO V SLOVENIJI

Članek predstavi koncept in značilnosti družinskih
centrov kot skupnostnih prostorov srečevanja staršev
z otroki oziroma kot javne dnevne sobe. Družinski
centri so utečene in zelo razvejene skupnostne prakse podpore družinam s predadolescentnimi otroki
v številnih evropskih in neevropskih državah. Potem
so primerjani trije primeri dobrih praks družinskih
centrov – nemški, švedski in belgijski. Kljub razlikam
med analiziranimi modeli je pri vseh v ospredju poudarek na druženju in povezovanju družin. Iz dane
predstavitve in analize izhaja nekaj razmislekov o
implementaciji družinskih centrov v Sloveniji.
Ključne besede: družina, otroci, starši, starševanje, lokalna skupnost.
Metka Kuhar je doktorica komunikologije, docentka
za področje socialne psihologije, predavateljica in
raziskovalka na Fakulteti za družbene vede ter na
Fakulteti za socialno delo. Ukvarja se s psihologijo
medosebnega komuniciranja in odnosov ter študijem
mladine. Kontakt: kuhar.metka@gmail.com
Tadeja Kodele, Ines Kvaternik
SOUSTVARJANJE PREVENTIVNIH PROJEKTOV
V ŠOLSKEM OKOLJU SKUPAJ Z UČENCI

Šola je za izvajanje preventive zanimivo okolje, saj
lahko naenkrat zajamemo večje število mladih. S
projektom, ki ga predstavljava v prispevku, smo preventivne delavnice v šolskem okolju izvajali na način,
ki je omogočal aktivno vključenost učencev. Učenci
so bili naši pomembni sodelavci. Vmesna evalvacija
dela na projektu je pokazala, da so izvajalci z učenci
vzpostavili delovni odnos, pri načrtovanju delavnic
so izhajali iz želja in potreb učencev ter skupaj z
njimi raziskovali odgovore na tvegane situacije,
ki so zanje aktualne. Ugotovitve kažejo, da so bili
učenci z izvedbo preventivnih delavnic večinoma
zadovoljni. Všeč jim je bilo, ker so imeli možnost
vpliva na vsebino in način dela na delavnicah in ker
so lahko izrazili svoje mnenje in dileme.
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Ključne besede: preventiva, šola, delovni odnos,
vključenost učencev.
Tadeja Kodele, univ. dipl. soc. del., dela na Fakulteti
za socialno delo Univerze v Ljubljani, Topniška 31,
1000 Ljubljana. Kontakt: tadeja.kodele@fsd.uni-lj.si.
Ines Kvaternik, dr. politoloških znanosti, dela na Zavodu za zdravstveno varstvo Koper, Vojkovo nabrežje
42, 6000 Koper, in na Fakulteti za socialno delo
Univerze v Ljubljani, Topniška 31, 1000 Ljubljana.
Kontakt: ines.kvaternik@fsd.uni-lj.si.

Ksenija Domiter Protner
VLOGA ŠOLE pri prepoznavanju
izpostavljenosti otrok nasilju
v družini

V zadnjih desetletjih se vedno bolj kažeta razsežnost
in kompleksnost problematike izpostavljenosti otrok
nasilju v družini. Tudi različne stroke ji namenjajo
vse večjo pozornost. Kljub temu pa še vedno številni
primeri tovrstnega nasilja ostajajo prikriti. V našem
kulturnem okolju je namreč ob spoštovanju zasebnosti družine značilno tudi stereotipno pojmovanje
družine kot varne in ljubeče skupnosti. To je ena
izmed pomembnih ovir tako pri odkrivanju primerov
nasilja v družin kot pri odzivanju nanje. V članku
je predstavljen kratek pregled značilnosti, oblik in
različnih posledic izpostavljenosti otrok nasilju v
družini. Avtorica je opisala tudi priložnosti in omejitve
šole pri odkrivanju otrokove izpostavljenosti nasilju
v družinskem okolju in v zvezi s tem pomen usposabljanja in podpore šolskim strokovnim delavcem
(šolskim svetovalnim delavcem, učiteljem idr.) ter
nujnost medinstitucionalnega pristopa k razreševanju
te problematike.
Ključne besede: otrok, nasilje, družina, posledice,
varovalni dejavniki, šola.
Ksenija Domiter Protner je zaposlena na Prvi gimnaziji Maribor in podiplomska študentka doktorskega
študija sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v
Mariboru. Kontaktni naslov: ksenija.protner@guest.
arnes.si.
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Mitja Krajnčan, Urška Emeršič
POMEN kakovosti DELA ZAPOSLENIH
PRI KREPITVI MOČI UPORABNIKOV
VARSTVENO-DELOVNIH CENTROV

Članek obravnava »krepitev moči« uporabnikov
kot sodobni koncept pri obravnavi odraslih oseb z
motnjami v duševnem razvoju, ki so vključene v
varstveno-delovne centre. Poudarjena je vloga zaposlenih pri odkrivanju, raziskovanju in poudarjanju
moči, virov in participacije, pri upoštevanju možnosti
izbire in spodbujanju samoodločanja uporabnikov
varstveno-delovnih centrov. Avtorja sta z analiziranjem anketnih vprašalnikov zaposlenih ugotavljala,
ali zaposleni spodbujajo koncept »krepitve moči«
uporabnikov, kaj mislijo o omenjenem konceptu in
kje v praksi vidijo težave. Raziskava se osredotoča
tudi na stališča zaposlenih do nekaterih dejavnikov
kakovosti dela, ki se navezujejo na krepitev moči
uporabnikov. Rezultati raziskave so pokazali, da
se koncept krepitve moči uporabnikov v varstveno-delovnih centrih dobro uresničuje, pa tudi kakovost
dela zaposlenih je na visoki ravni. Zaposleni so kot
slabo razvite navedli sodelovanje uporabnikov pri
načrtovanju in izvajanju storitev, vključevanje staršev in uporabnikov v različne faze individualnega
programa, sodelovanje staršev z zaposlenimi, timsko
delo in vključevanje zaposlenih v supervizijo. Pojem
krepitve moči uporabnikov je znan velikemu odstotku
(približno 40 %) zaposlenih. Na poznavanje vplivajo
spol, delovno mesto in izobrazba zaposlenih. Pojem
bolj poznajo ženske, zaposleni z višjo izobrazbo (več
kot VI. stopnja) in zaposleni, ki delajo kot skupinski
habilitatorji, vodje in direktorji.
Ključne besede: participacija, moč uporabnikov,
samoodločanje, kakovost dela, zaposleni.
Dr. Mitja Krajnčan, je izredni profesor didaktik in
metodik socialno-pedagoškega dela na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani. Kontakt: mitja.krajncan@pef.uni-lj.si. Mag. Urška Emeršič dela na Centru
za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa v
Radovljici. Kontakt: ursa.emersic@gmail.com.

