
VZGOJA

Za vse, ki bi bili radi v pomoč mladim, da zavijejo iz težav pri
odraščanju.

Društvo Projekt Človek



Odraščanje čaka vsakega od nas – otroka v tem, da se bo prebijal čez čustvene,

fizične, identitetne procese in starše (ki so svoje odraščanje bolj ali manj dali čez), da

kvalitetno spremljajo otroke čez to pot.

Biti na poti odraščanja ni lahko ne za eno, ne za drugo stran. Starši velikokrat

pozabijo kakšno obdobje je bilo to za njih ali pa imajo povsem drugačno izkušnjo.

Mladi pa, kljub vsem novodobnim tehnikam, ki ponujajo informacije na vsakem

koraku, zmedeno stopajo in imajo občutek, da so na poti povsem sami.

Žal je velikokrat to res, saj starši težko držijo meje, so težko dosledni, pričakujejo

preveč ali premalo, predvsem pa so žal ujeti v svoj vrtinec obveznosti, čustev in stisk.

A eno je neizpodbitno. Vsi starši si želijo biti dobri starši. In vsi otroci želijo biti dobri

otroci. 

Starševstvo je eno od najpomembnejših, najbolj zahtevnih in hkrati najbolj

izpolnjujočih poslanstev, kar jih posameznik lahko ima. 

Ta kratka brošura je namenjena staršem, ki si želite več jasnosti, razumevanja in

podpore pri vzgoji. Hkrati pa je namenjena tudi stricem in babicam, vsem, ki imamo v

svojem življenju otroke, najstnike ali mladostnike ali mladostnice. 

Ne ponuja vseh rešitev, ponuja pa vpogled v pomembne teme, ki so lahko na seznamu

vprašanj znotraj sebe ali pa med staršema, prijatelji.

Predvsem pa spodbuja iskanje podpore in pomoči. Podpore je dovolj, kot starši pa

potrebujemo pogum, da se srečamo s sabo, s svojimi vprašanji, svojimi strahovi in

poskusimo vzgajati drugače, s sočutjem in mejami.

Srečno!
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Dovolj zdrava družina1.

Da vzdržuje tri osnovne ljubezni v družini (partnerska ljubezen,
starševska ljubezen in ljubezen do samega sebe)
Da vzgaja in zmore biti enotna pri vzgoji (usklajenost staršev) 
Da zmore videti in spustiti otroka (individualizacija in separacija) in ob
tem zmore živeti zdrave užitke 
Uči otroka delovnih navad in socializacije 
Usposablja otroka za samostojnost

Dovolj zdrava družina je med drugim tista družina, ki zmore živeti po petih
ključnih elementih: 

Za dovolj zdravo družino so značilni emocionalni, živi odnosi, ne materialni,
kjer se ljubezen "kupuje" (to pomeni, da zmanjšujemo občutek krivde, ker
nas cel dan ni, na primer s kupovanjem igrač, oblačili dragih znamk ali
dovoljenjem prekomernega igranja računalniških iger). 
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Baza dovolj zdrave družine so zdravi emocionalni odnosi, živi odnosi.

Živ odnos imamo tako s seboj, kot tudi z drugimi.

V partnerstvu to pomeni, da se zavedamo kaj si želimo in kaj nam je
pomembno v partnerstvu in o tem govorim tudi s partnerjem oz. partnerko.
To vključuje tudi pogovore o neprijetnih temah, o šibkih in bolečih točkah,
ter tudi o spremembah, ki jih je morda potrebno uvesti. Prav tako pa znamo
opaziti vrline in pohvaliti. 

Živ odnos pomeni, da se zavedamo pomena, ki ga imamo kot starši, da smo
zgled za prav in narobe in smo v tem z otroci iskreni. Pomeni, da imamo
tudi svoje življenje, svoje interese in zanimanja. Pomeni, da razmišljamo o
sebi, drugih in svetu ter se trudimo najti in živeti svoje poslanstvo. 

Živ odnos ne obstaja brez pristne komunikacije in zaupanja, brez
spoštovanja in sprejemanja. S tem pripravimo otroka na samostojno
življenje v sodelovanju z drugimi.

Živ odnos
pomeni, da se zavedamo svojih čustev, jih

prepoznamo, jih izrazimo in jih zmoremo regulirati. 
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Bistvo vzgoje je priprava otroka na svet, v katerem bo nekoč samostojno
zaživel. 

Pomembo je, da starši otroka opremijo z določenimi veščinami, med
katerimi sta ključnega pomena čustvena pismenost in zavedanje
medsebojne povezanosti in pomena sodelovanja med ljudmi. 
V okolju, ki spoštuje celoten spekter otrokovih potreb, bo tak otrok
opolnomočen, da raziskuje, odkriva in razvija svoj potencial. 

Otroci iz svoje primarne družine naprej v življenje nesejo s seboj pomembne
temelje: stik, zavedanje čustev in zavedanje potreb.

Otroci, ki imajo v domačem okolju podporo pri zadovoljevanju svojih potreb,
kjer vlada zaupanje, kjer je njihova osebnost spoštovana, bodo veliko
pogosteje imeli zdrava, izpolnjujoča življenja. Podlaga zaupanja je odlično
izhodišče za razvoj zdrave samopodobe, medsebojnega spoštovanja in
povezanosti v družini. 

Takrat lahko starši spustijo svoje otroke jim dovolijo oditi. Sprejmejo
njihovo izbiro življenjske poti, kljub morebitnim svojim drugačnim željam. S
tem ohranijo odnos.

Ne pozabite – 
to, kar vi živite, 

to se otroci naučijo. 
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Realiteta: temelj je resničnost/zavedanje močnih in šibkih plati; ni
potrebe po pretvarjanju, ni tabujev. 
Izpolnjenost: najdemo radost v predajanju, sožitju, osebnostni rasti.
Prijateljstvo: partnerstvo je proces razvijajočega se prijateljstva.
Prilagoditev/zmožnost odpovedovanja: voljni smo se odpovedati
lastnim privilegijem na željo drugega – to poteka obojestransko in to
ni zahteva.
Odpuščanje preteklih ran, razočaranj: pomagamo si, da se znebimo
bremena preteklosti, ki je ne moremo spremeniti, damo si možnost za
osebno rast in rast odnosa.
Varnost: varnost iščemo v sebi.
Ranljivost: v varnem okolju smo svobodni izraziti čustva, se lahko
odpremo. Lahko smo ranljivi in to ranljivost pokažemo tudi
partnerju/partnerki.
Iskrenost: je jedro zdravega odnosa; lahko povemo in lahko slišimo
tudi najtežje vsebine in občutke.

Zdrav partnerski odnos temelji na naslednjih postavkah:

Osnova zdrave družine je zdrav

partnerski odnos

www.krizisce.org 6



Za dovolj zdravo družino je značilno, da starša drug drugega podpirata v
svojih vlogah, da vzajemno povečujeta občutke varnosti in gotovosti.
Temu rečemo tudi koalicija staršev oz. enotnost in povezanost med
starši.

Starši, ki v svojem odnosu do otroka upoštevajo drug drugega, tako
ustvarjajo pogoj za povezanost in enotnost. Vlogi partnerjev in vlogi
staršev se ne izključujeta, temveč dopolnjujeta. 
S tem starši onemogočijo otroku vse poskuse, da bi razbil starševsko
diado. Otrok se sčasoma nauči razumeti partnerstvo kot vir vzajemne
čustvene zadovoljitve in s tem kot lastni daljni cilj. 

Prave partnerske povezanosti ni možno vzpostaviti tam, kjer starša ne
spoštujeta drug drugega, kjer tekmujeta za otrokovo naklonjenost 

in tam kjer v odnosu do otroka razčiščujeta lastne konflikte oz. svoje
rane.

Če ni koalicije, mora otrok izbirati med staršema. Ko izbere, si s tem
lahko nakoplje občutke krivde, neupravičeno jezo enega, drugega ali obeh
staršev. Otrok tako ves čas vlaga energijo, da premosti prepad med
staršema – včasih porabi vse otroštvo, da bi obema ustregel v
pričakovanjih, ki so nezdružljiva, lahko pa celo postane "grešni kozel" –
krivec za vse nesporazume in nerazumevanje.
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Dovolj zdrava družina pomeni tudi ohranitev generacijskih razlik.
Starši v zadovoljevanju svojih potreb ne smejo postati odvisni od otrok. O
tem pišemo v naslednjem poglavju – separacija.
Starši so generacija, ki skrbi za nepreskrbljene otroke, starš  je tisti, ki
nudi otrokom del sebe, da bi le-ti lahko razvili model odraslosti.

Razrešiti je potrebno simbiotično vez med  mamo in otrokom. Za
mamo to pomeni, da se mora znova umestiti v koalicijo s  partnerjem –
očetom; za otroka pa to pomeni, da mora preseči simbiozo z mamo, da bi
lahko vzpostavil odnos z vrstniki in se podal na pot samostojnosti.

Cilj staršev je torej opremiti otroka, da bo zaživel zdravo, samostojno
življenje skupaj z drugimi (avtonomija in povezanost), 

in da bo s svojim življenjem zadovoljen. 
 

To pomeni, da je naloga staršev narediti otroka samostojnega v
čustvenem, odnosnem in ekonomskem vidiku, ter v načinu življenja.

Naloga otrok je, da bodo prenesli  frustracije in obvladali sebe.

Vzgoja je trdo delo, pa tudi čaranje. Poznati moramo otroke in ves čas
preverjati svojo življenjsko orientacijo in iskati možnosti za dobre
odločitve, saj s tem dajemo zgled.

www.krizisce.org 8



Dovolj zdrava družina ne pomeni, da se v taki družini ne zgodijo tudi
boleče ali travmatične stvari (ločitev, izguba, smrt). A če imamo
postavljeno bazo, se zavedamo sebe, svojih čustev, omejitev in smo
povezani tudi s širšim okoljem, bomo lažje odžalovali katerokoli izgubo.

Včasih se s svojo bolečino in jezo ne zmoremo spoprijeti sami, in
potrebujemo sogovornika, nove dobre izkušnje o sebi. Zato je takrat
pomembno, da si upamo in  uspemo poiskati tudi pomoč.

Z nerešenimi travmami lahko zaznamujemo otroka, a ne nespremenljivo.
Vsak človek lahko okreva in spremeni svojo situacijo, če se tako odloči in
se je pripravljen soočiti s sabo.

Pomembno je tudi, da se sami zavedamo in da predamo naprej jasno
sporočilo, da je življenje vrednota, ki nikoli ne sme priti pod vprašaj, saj
so vse stvari rešljive. 
Še v tako težkih okoliščinah in o težkih stvareh se človek lahko odloča in
izbira.
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2. Dinamika zasvojenosti - kakšen

vpliv imajo družinski odnosi

stik s seboj
zavedanje svojih potreb
identiteta

Prav je, da pogledamo na zasvojenost najprej z vidika trezne zavesti. 
Zavest je trezna, če ni omamljena s katerimikoli sredstvi. 
Zdaj že vemo, da res ni pomembno, ali se omamljamo s hrano,
sanjarjenjem, računalniškimi igrami, alkoholom ali drogami. 

Obstajajo trije temeljni kriteriji, ki ponazarjajo trezno zavest:
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V tem primeru pomeni stik seboj predvsem kako
ravnamo s svojimi čustvi. 
Kadar imamo dober stik s seboj, si poleg tega, da
se čustev zavedamo in jih prepoznavamo, čustva
dovolimo v polnosti čutiti in jih tudi izraziti. 

Stik s seboj
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Gre za prepoznavanje in zadovoljevanje svojih
potreb na način, ki je primeren okolju, času in
ljudem, ki so okoli nas. Ustrezno poskrbimo za
vse vidike svojega obstoja in ne odrivamo ali
zanikamo svojih potreb.

Zavedanje svojih potreb

Identiteta naj bi združevala odgovore na osnovna
identitetna vprašanja: 
Kdo jaz sem? 
Kaj v življenju želim? (Kaj je moje poslanstvo?)
Kateri so ljudje s katerim želim ali ne želim biti?

Identiteta



Poznamo veliko različnih zasvojenosti: zasvojenost od drog, alkohola,
kajenja, hrane, dela, nakupovanja, spolnosti, športa (oz. napora),
računalniških iger... so le nekatere med njimi. To pa ne pomeni, da smo vsi
po vrsti zasvojeni in da če tečemo vsak drugi dan ali trikrat letno maraton,
da imamo težave z zasvojenostjo. O zasvojenosti (v tem primeru)
govorimo, ko si brez teka življenja sploh več ne predstavljamo in bi se nam
ob poškodbi zrušil svet.

Torej o zasvojenosti govorimo takrat, ko si življenja brez določene
substance ali vedenja ne predstavljamo več. 

Drugi kriterij zasvojenosti pa je, ko naše vedenje in delovanje že vpliva na
naše življenje in predvsem na naše odnose. 

O zasvojenosti govorimo takrat, ko zaradi določenega vedenja
zanemarjamo svoje obveznosti, ko izgubimo zanimanje za stvari, ki so nas
prej veselile in ko opažamo negativne posledice na pomembnih
področjih življenja (šola, služba, hobiji, družinske obveznosti, finance).

Zelo nazoren prikaz tega je v primeru drog - uporaba droge postane
zasvojenost, ko oseba, ki drogo jemlje, izgubi kontrolo nad uporabo, ko ne
zmore nehati tudi takrat, ko si to želi. Abstiniranje od droge postane
neznosna in nemogoča situacija in jemanje droge postane obsesivno
vedenje.
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V povezavi z abstinenco je pomembno izpostaviti tudi koncept
kompenzacijskih vedenj oz. nadomestkov. 
Gre za vedenje, ki nadomesti originalno oziroma primarno zasvojenost. 

Zakaj govorimo o kompenzacijah oziroma nadomestkih?
Ker pravzaprav nismo naredili nič, če smo prenehali npr. piti in se potem
vrgli v delo. Še vedno nas v resnici ni, ne fizično, ne odnosno, ne psihično
in duhovno. Smo pa abstinenti. 

A kar je res pomembno vedeti je, da zgolj abstinenca ni dovolj. 
Zasvojenost je samo-vzdržujoč proces. Je posledica prilagojenega 
vedenja, ki je ušlo iz kontrole in tako postalo problem sam po sebi.

Abstinenca je le prvi korak na poti do treznega in izpolnjenega življenja. 

Če zaznavate, da v vaši družini neka substanca ali vedenje dobivata moč in
nadzor, vas vabimo na skupino za svojce v Društvo Projekt Človek.

Redna prisotnost na skupinah za svojce je pomembna, ne v smislu iskanja
krivca, pač pa v iskanju razumevanja družinske dinamike. 

Skupina največkrat pomeni razbremenitev in prostor konstruktivnega
pogovarjanja – ne le o tistih, ki imajo najbolj očitne težave, ampak o sebi,
svojem obupu, naveličanosti, dvomih in strahovih. 
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Za dovolj zdravo družino je pomembna tudi separacija. 
Zakaj je potrebna in kakšne so oblike separacije? 

Proces separacije je sestavljen iz 7 ciklov: 
1.     FIZIČNA SEPARACIJA (rojstvo)
2.     ČUSTVENA SEPARACIJA (zgodnje otroštvo)
3.     SEPARACIJA DELOVNIH NALOG in         
4.     ODGOVORNOSTI ZASE (srednje otroštvo)
5.     SEPARACIJA IDENTITETE (adolescenca)
6.     EKONOMSKA SEPARACIJA
7.     STANOVANJSKA SEPARACIJA (zgodnja odrasla doba)

Da razumemo pomen separacije, se moramo zavedati odnosno-vzgojne
dinamike v primarni družini, ki večinoma otroka/mladostnika ne
podpira pri razvoju samostojnosti in odgovornosti.

Samostojen je zelo lepa beseda – pomeni biti SAMO-STOJEN = biti
sposoben stati na lastnih nogah.
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Ko je čustvena separacija sprožena, se lahko prične individualizacija in  s
tem raziskovanje vprašanj kdo sem jaz, kaj rad počnem, kaj je moja
identiteta, kaj je moja nadarjenost, poklicanost. 
Ko je individualizacija končana, posameznik ve kdo je, ima svojo
duševnost, zna zadovoljiti svoje želje in potrebe, ima rad samega sebe in
rad ima druge, zanj pomembne ljudi.

Biti separiran pomeni, da sem jaz jaz in ti si ti. 
Za starše to pomeni, da imajo svojega otroka radi, a živijo tudi svoje
življenje in njihovo počutje ni odvisno od počutja otrok. Pomeni, da mu
lahko sicer pomagajo pri kateri od domačih nalog, a le če jih otroci prosijo
za to. Pomeni, da se zavedajo, da šolo delajo otroci zase in ne vsi skupaj
in ne za starše. 

Za starše separacija pomeni, da otroka pustijo oditi, ko je čas za to in mu
ne dajejo dvojnih sporočil: odidi in ostani hkrati. Da ne izsiljujejo
prisotnosti otrok s svojo boleznijo, zbujanjem občutkov krivde ipd.
Pomeni, da pustijo, da se otroci na napakah učijo, ne da jih sproti
popravljajo in jim s tem ne dopustijo možnosti, da se spotaknejo in
padejo. Pomeni, da so zadovoljni s svojim življenjem in ga živijo. Da ne
vstanejo in grejo spat s preokupacijo glede odraslih otrok. 
Pomeni, da svoje otroke učijo odgovornosti in dela in ne razvajenosti in
lenobe. Pomeni to, da imajo razčiščene stvari s svojimi starši. 
Pomeni, da imajo svoje otroke iskreno radi, jih sprejemajo, pohvalijo in
postavijo meje. Pomeni, da so čustveno, ekonomsko samostojni tudi
sami, da so se pripravljeni učiti in spreminjati.
Pomeni, da znajo reči upravičeno "ne" in sprejmejo morebitno
nezadovoljstvo in jezo njihovih otrok ob tem.
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3. Pasti pri odraščanju 

Kaj pa se zgodi, ko otroci ne živijo v dovolj zdravi družini in ko se na že tako
neugodne pogoje „nalepi“ še vse drugo?

Če izhajamo iz koncepta dovolj zdrave družine, lahko rečemo, da v taki
družini otroci (in najbrž tudi starši) niso sposobni prepoznati svojih čustev,
jih poimenovati oz. jih izraziti; funkcionirajo predvsem na nivoju ugodja ali
neugodja.

Danes smo priča bivanjski praznini, dolgočasju mladih in monotoniji.
Zavedati se je potrebno dejstva, da vsa čustva nosijo velik energetski
potencial. Ob neustrezni vzgoji in neugodnih pogojih in travmah, lahko
posameznik zablokira svoja čustva in jih tako potlači, da zanj ne obstajajo -
ali zato ker jih ni sposoben prepoznati, ker nima dobrih izkušenj varnosti in
sprejetosti ob doživljanju čustev, največkrat pa zaradi določenih prepovedi.  
Če čustva tlačimo, začnejo uhajati drugje, zato lahko sledi nasilje,
samodestrukcija, umik ali bežanje v omamo. 
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Danes živimo v družbi, ki spodbuja kapital in v resnici brezosebne odnose.
To je družba, ki podpira zasvojenost, kar lahko vidimo že v samih reklamah
na TV, kjer produkti rešujejo posledice, ne zanima jih vzrok. Če se pojavijo
čustva – strah, bolečina, neprespanost, utrujenost, za vse obstaja magična
pilula, ki bo omogočila, da bomo delali in se ne spraševali zakaj se nam nekaj
dogaja. 

Vse te rešitve so zasnovane zato, da bomo hitrejši, živeli s še več podatki,
bili produktivnejši in ne notranje mirni. Nosi nas potrošniška družba – 
 "speedoholizem".

Prav tu se znajdejo mladi na poti odraščanja. Prežeti z zahtevami ali
razvajeni in zaviti v vato. S podatki iz interneta in ne knjig. S pogledom na
FB, Instagram, Tok Tok, kaj vse kdo zmore, kako je lep in koliko všečkov je
dobil. 

Internet ima dober potencial za zasvojenost, saj ponuja možnost
„neskončnega“ ponavljanja, vedno nekaj novega, z instant nagradami…

Težje se ga nasičimo kot substanc, ki jih zaužijemo. Pri uživanju alkohola,
na primer, smo vseeno omejeni, popijemo lahko le toliko kot  prenese telo,
potem lahko izgubimo zavest, kar se pri uporabi interneta zgodi težje.
Lahko sicer dehidriramo, ker ne pijemo tekočine, od utrujenosti, ker smo
prebili toliko ur na računalniku ali telefonu, delamo napake... 

Posledic je veliko, a večinoma pridejo do izraza nekoliko kasneje. Največkrat
jih pa pomanjšamo ali pa ne pripišemo preveliki uporabi zaslonov.
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Pri internetu lahko ponavljamo vedenje bistveno hitreje in zelo hitro tudi
lahko pridemo do vsebin, ki jim nismo kos.

Zavedati se moramo, da se mladostnikovi možgani razvijajo postopoma in se
dokončno razvijejo nekje do 26 leta. Do takrat se razvije prednji del, ki
sporoča kaj je prav in kaj narobe. 

Vsi impulzi, omama možganov s kemičnimi ali nekemičnimi sredstvi razvoj
onemogočajo ali ga ustavijo. Možgani začnejo dobivati celo napačna
sporočila. 

Zato so prezgodnje gledanje pornografije, lahka dostopnost in ob tem nizki
stroški velik izziv na najstnike, mladostnike, ki ob tem uživajo, hkrati pa
nekateri ob tem doživljajo občutke sramu in krivde, spet drugi pa
brezčutnost ob gledanju golih teles.
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Tu pomembno vlogo igrajo starši in skrbniki, ki preverjajo kaj otroci gledajo,
ki se pogovarjajo z njimi, jih spodbujajo v druge aktivnosti in ki so otrokom
zgled. To pa pomeni, da moramo odrasli najprej pri sebi preveriti koliko ur
mi preživimo pred zasloni. 

Čas, preživet pred zasloni, v nekaterih družinah postopoma prevzame
nadzor nad življenjem. Otroci na račun zaslonov pogosto zamujajo izkušnje
v resničnem življenju, v mnogih domovih se dogaja, da vsi člani družine
hkrati strmijo vsak v svoj telefon. 

Zavedati se moramo tudi tega, da so odnosi preko zaslonov za mladostnike
manj ogrožajoči. To pomeni, da živijo v iluzij odnosov brez nelagodja in

bolečine, kjer so lahko anonimni. Lahko so lepši, boljši, bolj pogumni, lahko
so kdorkoli, brez, da bi za svoja dejanja potrebovali prevzeti odgovornost.

Hkrati jim daje ta povezanost občutek pripadnosti, globalnega “doma”, ter
iluzijo večje svobode. Še večja past je v tem, da imamo telefon ves čas pri
sebi, vse informacije so nam dostopne, ves čas smo bombardirani z
raznoraznimi obvestili in informacijami in tudi mi smo ves čas na razpolago
drugim.
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Resnica je, da kamorkoli gremo, nas spremljajo zasloni: po čakalnicah so
nameščeni televizorji, v šolah se uporablja tablice, večina ljudi ima v žepu
pametne telefone. 

Lažji dostop do interneta omogoča tudi razcvet raznih oblik spolne zlorabe.
Ena od takšnih je grooming ali spolno napeljevanje. 
Spolni predatorji najpogosteje obiskujejo družabna omrežja, spletne igre in
forume, ki jih uporabljajo predvsem otroci. Tam navežejo stik z njimi in
skozi pogovor pridobijo njihovo zaupanje. Otroka potem spodbujajo k
nadaljevanju pogovorov prek šifriranih platform, ki omogočajo prenose
besedil, videa in fotografij.

Zato je pomembno, da reagiramo v prisotnosti otroka, ko se srečujejo s
seksualnimi vsebinami, da se z njim o tem pogovarjamo, da poskrbimo, da
ne pride v stik z neprimernimi vsebinami glede na njegovo starost. Če ne
odreagiramo in se ne pogovarjamo, otrok lahko razvije seksualni sram.
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Zavedati se moramo, da je ta svet zraven potrošništva usmerjen tudi v
nasilje. Zato ne smemo biti pozorni le na morebitno zanemarjanje šole,
gibanja na prostem ali spanja. Skozi igrice in različna družabna omrežja se
je razpredel tudi nasilni del, kraje identitet, blatenje drug drugega. Vse te
vsebine ne ostanejo več med dvema človekoma, ki se skregata, ampak jih
lahko preko You Tuba, Tik Toka ipd. spremlja cela Slovenija. Veliko primerov
je bilo, ko so mladi želeli naredili samomor zato, ker so se neke vsebine, ki
niso bile resnične ali ki naj bi ostale skrite, našle pot v medmrežje, med
sošolce in sovrstnike.

Tudi zato je pomembno vedeti, kakšne vsebine otroci uporabljajo, ne pa
samo časovno omejiti uporabo! Pomembno je, da otrokom ne le
prepovedujemo vsebine, pač pa se z družbenimi omrežji, ki jih uporabljajo,
seznanimo. To najbolje naredimo tako, da pokažemo zanimanje, da
sprašujemo, se pogovarjamo, morda igrico skupaj z otrokom preizkusimo. 
Končno lahko takrat res najbolje presodimo koliko časa, katere vsebine bo
otrok uporabljal. 

Kljub morebitnemu nerganju, bo otrokom prijetno, da se zanimamo za
stvari, ki zanimajo njega. In prav možno je, da bomo ugotovili, da so
določene vsebine, omrežja ali igre zabavne in poučne. 
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Otrok nekaj dobi zase iz družbenih omrežij in zagotovo ni vse slabo! 
Zato  si moramo vzeti čas in preveriti kaj dobi, kje so prednosti. In to s
pristnim zanimanjem in ne z obsojanjem. Morda tak način za nas ni vedno
najlažji, tudi zato, ker so nam določene vsebine res tuje, a zavedati se
moramo, da je ta vsebina del otrokovega sveta. 

Za starše je pomembno, da poznajo otrokov svet in si zanj vzamejo čas. 

Vedeti moramo, da Tik Tok, YouTube in druga aktualna omrežja ne
ponujajo samo bizarnih vsebin in nevarnih izzivov, pač pa tudi življenjske
vsebine in nasvete, ki jih lahko uporabljamo. Zato je pomembno, da se
pogovarjamo in  preverjamo koliko naši otroci razumejo vsebine, ki jih
gledajo oz. se jim prikažejo na zaslonu.  

In ne pozabimo. Otroci so naše ogledalo. Ko vidijo koliko časa mi posvetimo
internetnim vsebinam, je lahko to tudi za njih zelena luč. Predvsem pa
dobro vedo, da v času, ko mi “visimo na netu", lahko oni počnejo karkoli, ker
jih tudi mi ne bomo opazili in preverjali.
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O pretirani rabi govorimo, ko rekreativna uporaba ni dovolj in se občasno
začenja pojavljati pomanjkanje kontrole nad obnašanjem.

O odvisnosti govorimo, ko se pojavijo klasični simptomi: povečuje se
toleranca, oseba težko vzdrži abstinenco, ima za sabo več neuspešnih
poskusov nehanja.

O zasvojenosti govorimo, ko je oseba že odvisna in njegovo vedenje
potegne za sabo tudi spremembo načina življenja (ne zmore kontrolirati
vedenjskega vzorca, spreminjati se začne možganska kemija, ne neha kljub
negativnim posledicam in se vede v nasprotju  z njegovimi vrednotami in
stališči).

Zavedati se moramo, da je v zadnjih 20 letih naraslo število duševnih
bolezni. Raziskave kažejo, da celo za 70%. Ves ta porast se je zgodil
vzporedno z uporabo pametnih telefonov in družbenih omrežij. V programih
za otroke in mladostnike se število otrok z različnimi motnjami viša, vedno
več je težav s koncentracijo, anksioznosti, depresij in samopoškodovanja. 
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Kako pomagati?

Otroke in mladostnike je potrebno usmerjati v realni svet, v aktivnost in
komunikacijo v živo. Pomagamo jim tako, da smo njihovi sogovorniki, da
gredo skupaj z name na izlet, da se družimo ali igramo družabne igre.

Zagotovo zdaj zmajujete z glavo, ker otroci poročajo, da ne želijo z nami
preživljati prostega časa, veliko negodujejo in izsiljujejo. Najbrž res. 
A nekje v sebi si želijo aktivnosti, skupaj preživetega časa in potrebujejo
spodbudo in poriv.

Dobro je, da pri sebi razmislimo o razlogih njihovega pretiranega odmika v
virtualni svet, čemu se izogibajo in se o tem z njimi pogovorimo ter delimo
tudi svoje izkušnje.

Zelo pomembno je, da sami pogledamo v svojo družinsko dinamiko,
družinske odnose in komunikacijo.
Zagotovo je pomembno zmanjšati čas preživet pred zasloni (tudi naš!) in
postaviti smiselna pravila kdaj in kako bomo online (urnik, postopnost,
načrtovanje drugih dejavnosti).

Fokus dolgoročno ni na popolni abstinenci, ampak na kontrolirani uporabi,
zato tu velja tehnika malih korakov in potrpežljivosti.

Lahko se pa tudi celotna družina odloči za digitalni post. 
O digitalnem postu oziroma digitalnem razstrupljanju govorimo takrat, ko
se začasno odpovemo zaslonskim tehnologijam. Gre za vnaprej določeno
časovno obdobje, v katerem se namenoma vzdržimo njihove uporabe, ker
ugotovimo, da je čas za odklop.

www.krizisce.org 22www.krizisce.org 24



Kako vemo, da je čas za odklop?

Čas za odklop se bliža, ko doma zaradi uporabe pogosto prihaja do prepirov. 

Otrok ugovarja ali se prepira vsakič, ko mora ugasniti televizor, računalnik
ali odložiti telefon, oziroma postane izrazito nejevoljen, razdražljiv ali celo
agresiven, ko naprave nima pri sebi. 
Otrok nenehno preverja, ali je na telefonu kaj novega, se težko
skoncentrira na druge aktivnosti brez pogledovanja na telefon (npr. pri
obroku, med gledanjem filma ali med branjem) ali ima občutek, da nekaj
zamuja, če ni na tekočem. 
Tehnologija mu lahko pomeni edini vir zabave. 

Video igre, serije ali družbena omrežja sami po sebi niso nujno slaba stvar,
če otroka enako zanimajo tudi druge stvari. Če v prostem času nima
interesov razen zaslonov ali zanemarja druge hobije, posebej rekreacijo na
prostem, je čas za nekatere nove dejavnosti v družinskem življenju. 

Če se doma pojavljajo nezdrave navade, ki negativno vplivajo na dinamiko v
družini, je prekomerna raba zaslonov morda že postala skupni problem.

Obstajajo različne oblike digitalnega posta oziroma razstrupljanja.
Pomembno je, da najdemo tisto, ki nam najbolj ustreza. Najbolje je, da
posta ne uvedemo samo za otroka, ampak vključimo celotno družino - s tem
bomo mlajšim članom dajali dober zgled, premor od zaslonov pa bo koristil
vsem.
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4. Vzgoja za odgovornost in

samostojnost

Vemo, da vsi v življenju potrebujemo občutek varnosti, gotovosti in
zaupanja, občutek pripadnosti in ljubljenosti, da je vredno ljubiti in biti
ljubljen. 
Kot je bilo že omenjeno, si vsak starš želi biti dober starš, a tudi vsak otrok
želi biti dober otrok!

Za starševstvo in vzgojo ni enostavnih odgovorov, večkrat celo rečemo, da
ob rojstvu ne dobimo navodil za uporabo. Ampak saj jih tudi otroci ne.

Zavedati se moramo, da je vzgoja razvoj odnosa. Ne glede na to, kakšen je
naš otrok, začnemo odnos z človeškim bitjem. Zato je kvaliteta odnosa v
resnici bolj pomembna od cilja, saj otroci lažje sprejemajo pravila, če le ta
prihajajo iz odnosa. Ko samo postavimo pravilo, smo pri cilju, ne pri odnosu. 
Zato je zelo pomembno preveriti kakšne imamo mi odnose s svojim
partnerjem, ljudmi okoli sebe,  ter koliko jih spoštujemo.  
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LJUBEZEN (ljubeče odnosno okolje)
ENOTNOST STARŠEV pri vzgoji (kaj je prav/ni prav; zdravo/ni zdravo,
varno/ni varno)
ZAHTEVE – MEJE – VREDNOTE – PRAVILA 
KREPITEV ZDRAVEGA DELA/VEDENJA (pohvale, nagrade)
ZNIŽEVANJE ŠKODLJIVEGA VEDENJA (sankcija, kazen, posledica…)
USMERJANJE /VREDNOTE – komuniciranje in vedenje v skladu s tem

Govorimo lahko o šestih elementih vzgoje:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
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Naloga staršev kot vzgojiteljev je, da dajo otroku optimalne možnosti za
njegov razvoj (v mejah svojih sposobnosti) in da postavijo določene meje.
Zavedati se moramo, da je postavljanje mej nujna funkcija staršev.
Preko tega otroka učimo odgovornosti.

Otroci imajo nalogo, da kljubujejo, naloga staršev pa je, da vsakič znova
postavljajo meje, kajti odgovornost in svoboda sta si v sorazmerju. To v
prevodu pomeni – kolikor odgovornosti, toliko svobode! 

Postavljanje meja otroku ali mladostniku v resnici pomeni, da ga
spoštujemo, cenimo in zavarujemo. Ljubezen je za vzgojo nujna, otroku
predstavlja temelj za celo življenje, a brez postavljenih meja oz. sama zase
ni dovolj! 

Ob postavljanju meja je pomembna tudi doslednost - bistveno je, da se je
tudi držimo. Šele takrat dobi pravi smisel in otrok dobi izkušnjo, da smo
resni, da nas ne more kar tako prepričati in zmanipulirati. Otrok namreč
točno ve, da ne bomo dolgo vztrajali, da bomo pozabili, da imamo svoje
stvari in se nam meje ne da več držati, oziroma jo zaradi lastnega ugodja
oz. nemoči spremenimo. 
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V družini je pomembno, da obstajajo tudi osnovna pravila. Pravila ne morejo
biti nespremenljiva, ampak prilagodljiva, a hkrati dovolj trdna, da vsak član
ve za meje, ki so postavljene. 
Pravil naj ne bo preveč in naj se ne spreminjajo prepogosto, biti morajo
jasna in trdna in dogovorjena skupaj.

Strokovnjakinja na področju svetovanja staršem in učiteljem Barbara
Coloroso meni, da je notranja disciplina največ kar lahko damo otroku.
Če smo pri tem uspešni, se otroci razvijejo v zdrave, odgovorne,
samostojne in razumne odrasle, ki znajo ločevati med tem, kaj je prav in kaj
narobe, ki znajo z drugimi ravnati dostojanstveno in spoštljivo in enako
pričakujejo tudi v odnosu do sebe. 

Vzgoja deluje preko ljubezni, medsebojne povezanosti, preko primera in
poučevanja, zaupanja in spoštovanja. Starši morajo dati jasno vedeti kaj je

prav in kaj narobe, torej pokazati na mejo med pravilnim in napačnim
ravnanjem. Pomembno je, da smo jasni, a pravični. Pravični, a sočutni.

Sočutni, a dosledni in da znotraj sebe nosimo vzgojni optimizem. 
Vzgojni optimizem pomeni, da se zavedamo, da je težko vzgajati pravilno, 
a se da. Pomeni, da imajo starši dovolj zaupanja vase, da bodo zmogli in da

dovolj zaupajo tudi v otroka. 

Običajno staršem ne manjka ljubezni, pač pa čustvene zrelosti, ki bi bila
potrebna, da otroka priznajo kot avtonomno in samosvojo osebnost.
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Osnovna naloga zrele odrasle osebe je, da je sposobna prevzeti odgovornost
zase in za svoje življenje. Prevzemanje odgovornosti pomeni, da se
posameznik zaveda posledic svojih dejanj in jih je pripravljen prevzeti nase,
da za svoje okoliščine ne krivi drugih in da se zaveda, da ima moč, da izbira
svoje vedenje. 

Učenje odgovornosti je sestavni del procesa osamosvajanja in predstavlja
dandanes enega od večjih izzivov za vzgojo. Otroci se ne bodo naučili
odgovornosti, če odrasli ves čas počnejo to, kar otroci lahko in morajo

storiti sami. 

V družini jasna pravila in vnaprej znane posledice spodbujajo razvoj
odgovornosti. Tudi popuščanje nadzora je pomemben vidik, ki prispeva k
temu. Čeprav je to za starše strašljivo, je svoboda nujna za individualizacijo
in rast. 
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Preveč pogojevana ljubezen 

Razvajanje 

"Če boš imela petice, te bomo imeli res radi... Če boš uspešen v športu,
bomo kupili…"
Starši vse prepogosto kritiko usmerjajo v osebnost in ne na vedenje, veliko
pričakujejo, a premalokrat pohvalijo. Zato so otroci velikokrat prepričani, da
si zaslužijo ljubezen, pozornost, samo če so najboljši in se trudijo biti
popolni. To pa je nemogoče in rezultat je velikokrat slaba samopodoba.
Ker otrok ne more ustreči zahtevam in pričakovanjem staršev, se ob tem
počuti slabo. Žene se še bolj, a se počuti nesposobnega, celo nevrednega, če
mu to ne uspeva. Zato velikokrat lahko pobegne v svoj svet oziroma omamo.
 

Pri razvajanju starše pogosto vodi želja, da bo njihov otrok srečen in ne bo
imel omejitev (kot so jih imeli morda oni?).
Pri tem vzgojnem stilu je preveč pohval in nagrad, a premalo zahtev in kritik
neustreznega vedenja. Starši ne znajo reči NE, ali pa to rečejo premalokrat
ali pa prehitro, ko niti ne razmislijo. Zdrava kritika se nikoli ni stopnjevala v
kazen, kot logično posledico neustreznega vedenja. Otrok tako staršev ne
jemlje resno, tudi kritike ne sprejemajo dobro in jih zunaj družine lahko
povsem frustrira. Otrok torej ni vajen neuspehov, ne zna z delom priti do
rezultata in ugodja. Takšna oseba v odrasli dobi ne bo imela kapacitet in
moči, da bi zavihala rokave, odvrgla namišljeno krono (ki so jim jo na glavo
posadili kar starši) in sprejela delo ter se osamosvojila. Zato tudi v življenju
pogosto išče rešitev v hitrem doseganju ugodja, kar je odlična podlaga za
zasvojenost. Starši so vse preveč zaščitniški, se žrtvujejo in to
interpretirajo kot ljubezen. Razlogi zakaj starši razvajajo, so del  njihove
zgodovine in osebne zgodbe, kar je pomembno, da razčistijo.
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Nezdravi vzgojni stili in pogoste napake
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Zanemarjanje

Ignoriranje

Preveč protektivna vzgoja 

Pri tem vzgojnem stilu velikokrat ni ne pohval in ne zahtev. Otrok o sebi
misli predvsem slabo, starši pa so zaposleni (s službo, partnerstvom,
ločitvijo, drugimi skrbmi...).
Kritika, ko jo izrečena, ni realna, ampak je izraz tega, da imajo starši vsega
dovolj. Otroku tudi ne dajo dovolj pozornosti in spodbud, da bi vedel, kaj je
prav in kaj narobe. Otrok velikokrat sploh ne ve, kako naj se obnaša, da bo
prav, zato je raje upornik kot nesposobnež. 
Otrok potrebuje ljubezen, pozornost in zdrave meje. Odgovornost staršev
je, da mu dajo kar potrebuje in da to dajo tudi sebi. 

Velikokrat so starši tako jezni zaradi otrokovega obnašanja, da ga kaznujejo
tako, da ga ignorirajo. S tem dajejo sporočilo, da otrok za njih ne obstaja. Si
sploh lahko predstavljamo kako grozno je to sporočilo? Otrok ignoriranje
razume kot zavračanje njega samega, hkrati pa mu starši ne povedo kaj jih
je zmotilo in s tem ne dosežejo spremembe vedenja. 

Starši so pretirano zaščitniški, "zavijajo otroka v vato" in delajo namesto
njega.
Seveda bi si starši želeli svoje otroke obvarovati pred vsem hudim. Ampak
ali je to vzgojno in zdravo? In, ali je to sploh mogoče? Ko želijo otroka
obvarovati pred slabimi izkušnjami in neuspehi, se otrok v resnici razvija v
prestrašeno osebo. Vidik, na katerega takšni starši običajno ne pomislijo je,
da v resnici s tem podcenjujejo svojega otroka. 
Ker otrok ni aktiven, tudi ne more narediti kaj narobe. Problem je, da ne
more narediti tudi nekaj dobro! Taki otroci ne zaupajo sebi in se večinoma
počutijo nesposobni in nepripravljeni za življenje.
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Občutek psihološkega obstoja (osnovna izkušnja: “jaz za starše

obstajam!”) 

Bazično zaupanje v ljudi (osnovna izkušnja: “staršem je za zaupati!”)

Zmožnost za zadovoljevanje temeljnih potreb, zlasti potrebe po

ljubezni, varnosti in dobrem počutju med ljudmi (osnovna izkušnja:

“starši me imajo radi!”) 

Zmožnost (za)prositi za pomoč v stiski (osnovna izkušnja: “starši vidijo

mojo občasno nemoč in mi pomagajo; ni potrebe po “popolnosti”!”) 

Proces separacije in individualizacije (starš ljubi otroka s starševsko, ne

pa s partnersko ljubeznijo; otrok ni razstavni eksponat staršev; družina

pospešuje otrokovo iskanje odgovora na 3 ključna življenjska

vprašanja;…) 

1.

2.

3.

4.

5.
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Ključni elementi osebnostnega zdravja

otrok
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Nekaj napotkov za boljši stik z

mladostniki

Mladostniki se večkrat impulzivno odločajo in tvegajo. Vaša naloga je,
da postavite meje takrat, ko ga je potrebno zaščititi in je meja odraz
vaše skrb za njegovo varnost. Ni pa priporočljivo, da mu odvzamete vse
neprijetne posledice, ki so sestavni del določenih odločitev. 
Mladostniki čustva doživljajo veliko bolj intenzivno, nihanja razpoloženja
so (do določene mere) nekaj običajnega.
Vsak mladostnik je drugačen, zato jih ne primerjajte med sabo.
Vplivi v domačem okolju na mladostnika vplivajo veliko močneje kot si
mislite.
Določena mera upora pri mladostniku je nujno potrebna, da se uspe
osamosvojiti in čustveno ločiti od družine.
Če pokažete pristno zanimanje za svet mladostnika, s tem ne morete
zgrešiti.
Temelj zdrave samopodobe mladostnika je prepričanje, da zmore
obvladovati preizkušnje življenja. Ne prikrajšajte ga za priložnosti, da se
preizkusi v težkih situacijah. 
Največji del vzgoje poteka preko zgleda.
Zavedajte se, da obsojanje in pridiganje pri mladostnikih sprožita
laganje kot način obrambe. 
Pogosto pozabimo na zelo preprosto resnico – ko se spremeni vedenje
staršev, se spremeni tudi vedenje otrok. 
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Družinska srečanja pomenijo srečanja vseh članov družine. Pomenijo pogled
v oči in učenje povedati, kaj čutim, kaj potrebujem, kaj mi je všeč in kaj mi
ni. Kljub temu, da mnogo družin reče, da se pri njih veliko pogovarjajo,
vsakič znova ugotovimo, da ti pogovori pogosto niso globoki in osebni. Kljub
morebitni misli, da nek »tujec« dobiva vpogled v družino, je zdravilno da je
ob pomembnih vsebinah v družini zraven nekdo, ki usmerja in uči vsakega
člana posebej. To je priložnost za resnično srečanje. 
Vsak član družine ima priložnost izraziti sebe, svoja čustva, dvome, misli, se
učiti novih veščin vzgoje in s tem nadomestiti stare, nezdrave vzorce. 

Nujno je v družinah vzpostaviti dialog in se v resnici ponovno srečati.
Potrebno se je iz vseh strani pogovarjati iskreno in pošteno, kajti edino tak
dialog vodi v zdrave odnose in pristen stik. To je popolna protiutež
osamljenim, lažnivim odnosom, prežetim z manipulacijo in izoliranostjo.

Pristen dialog, ki se ga moramo naučiti vsi, prinaša globoko zadovoljstvo in
sprejemanje sebe in drugih take kot smo. Odkrit odnos ni vedno radosten in
prijeten, a je vedno resničen, zanesljiv in živ.

Zato je pomembno, da starši zberejo pogum in se odločijo poiskati pomoč,
če jo potrebujejo in stopijo v svoj proces, zase in za druge. S strahom, kaj
prinašajo spremembe, a z vedenjem, da tako življenje kot ste ga živeli, ni
življenje, pač pa večna borba in konflikti, in z zavedanjem, da obstajajo
rešitve za vzgojne zagate in da obstajajo boljši odnosi.
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