
                                               

                                                                                                                                             Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev  
                                                                                                                                              Programa za pravice, enakost in državljanstvo 

 

 

 

 

Promocija rejništva za otroke brez spremstva: 

gradivo za usposabljanje strokovnjakinj in 

strokovnjakov v Evropi 

 

 
 

 

Koordinatorka      Partnerji 
 

 

 

 



   

  

 

 

2 
 

 

Izdajateljica: 

                                                                             Slovenska filantropija 

 

 

 

 

 

Strokovna skupina: 

Kamena Dorling – CORAM UK 

Giovanni Giulio Valtolina – ISMU 

Nicoletta Pavesi – ISMU 

Dr. Muireean Ní Raghallaigh – University College Dublin 

Dr. Maria Herzog – strokovnjakinja na področju rejništva 

 

 

 

Koordinatorka: 

Claudia Cui – Fondazione L’Albero della Vita  

 

 

 

 

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo. Vsebina publikacije odraža 

stališča avtorjev in avtoric in Evropska komisija ne odgovarja za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje. 

 

 

 

Izdano avgusta 2019 

 

 



   

  

 

 

3 
 

 

 

 

KAZALO 

            

Zahvala .................................................................................................................................................... 4 

1.1  Projekt FORUM ............................................................................................................................ 6 

1.2  Partnerstvo .................................................................................................................................. 8 

1.3  Gradivo za usposabljanje ........................................................................................................... 10 

1.4 Seznam dobrih praks ................................................................................................................. 13 

1.5 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov ................................................................... 14 

1.6  Video o izkušnji rejništva otrok brez spremstva v Veliki Britaniji .............................................. 15 

2.1 Ozadje ........................................................................................................................................ 17 

2.1.1 Ocenjevanje potreb po usposabljanju ...................................................................................... 17 

2.1.2 Ciljne skupine in ključne teme .................................................................................................. 17 

2.1.3 Kako uporabljati gradivo za usposabljanje ............................................................................... 19 

2.1.4 Cilji usposabljanja ..................................................................................................................... 20 

2.2 Program usposabljanja .............................................................................................................. 20 

2.2.1 Načrtovanje usposabljanja ....................................................................................................... 20 

2.2.2 Uvodni modul ........................................................................................................................... 21 

2.2.3 Modul 1 – Potrebe otrok brez spremstva in podporni sistemi oskrbe .................................... 22 

2.2.4 Modul 2 – Psihološki, kulturni in razvojni izzivi/krepitev oskrbe otrok brez spremstva .......... 29 

2.2.5 Modul 3 – Podporne mreže in oblike strokovnega partnerstva; pridobivanje, ocena 

primernosti, proces izbiranja in povezovanja, usposabljanje rejnic_kov, spremljanje in 

nadzorovanje izvajanja rejništva ....................................................................................................... 40 

2.3 Evalvacijski vprašalnik ............................................................................................................... 50 

3  Literatura ....................................................................................................................................... 52 

Priloga 1: Seznam dobrih praks ............................................................................................................. 55 

Priloga 2: Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez 

spremstva .............................................................................................................................................. 64 

Priloga 3: PPT predstavitve .................................................................................................................... 76 

 



   

  

 

 

4 
 

Zahvala 
 

Projekt FORUM – Za otroke brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z 

namenom krepitve rejništva (FORUM. FOR Unaccompanied Minors: transfer of knowledge for 

professionals to increase foster care) (v nadaljevanju projekt FORUM), je sofinanciral Generalni 

direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike, v okviru Programa za pravice, enakost in 

državljanstvo – Otrokove pravice in nasilje nad otroki (REC-CHILD-AG-2016), s ciljem promocije in 

zaščite enakosti in pravic oseb, s poudarkom na promociji otrokovih pravic in prepovedi diskriminacije.  

 

Gradivo za usposabljanje je bilo pripravljeno v sodelovanju z mednarodno strokovno skupino, 

ustanovljeno v okviru projekta FORUM. Strokovno skupino sestavljajo Kamena Dorling (CORAM 

Children's Legal Centre, Velika Britanija, nevladna organizacija z bogatimi izkušnjami na področju 

rejništva, oskrbe in podpore otrok migrantov), Giulio Giovanni Valtolina in Nicoletta Pavesi (ISMU – 

Iniziative e Studisulla Multietnicità, eno najvplivnejših raziskovalnih središč na področju migracij v 

Italiji), dr. Maria Herzog, strokovnjakinja na področju rejništva (Madžarska), in dr. Muireean Ní 

Raghallaigh, predavateljica na področju socialnega dela (School of Social Policy, Social Work and Social 

Justice, University College Dublin, Irska), ki je avtorica ene najpomembnejših študij o sistemu rejništva 

za otroke brez spremstva na Irskem.1 

 

Koordinatorica projekta je organizacija Fondazione L’Albero della Vita, projekt pa se izvaja v 

sodelovanju sledečih evropskih organizacij: Slovenska filantropija (Slovenija), Accem (Španija), 

Organization for Aid to Refugees OPU (Češka), Family Child Youth Association FCYA (Madžarska), FICE 

– Federation of Educative Communities (Avstrija). Strokovni partnerji v projektu so CORAM (Velika 

Britanija), Fondazione ISMU (Italija) in EUROCHILD. 

 

Partnerji_ice projekta so bili vključeni_e v zbiranje podatkov o potrebah po usposabljanju ključnih 

deležnic_kov v njihovih državah in so prispevali k dokončnemu oblikovanju vsebinskih sklopov gradiva 

za usposabljanje. 

 

Gradivo je razdeljeno v dva sklopa: v prvem delu je predstavljen projekt, seznam dobrih praks in 

smernice za zagotavljanje minimalnih standardov, drugi del pa se osredotoča na program 

usposabljanja, ki smo ga v posameznih državah prilagodili glede na specifično situacijo na področju 

rejništva in potrebe udeleženk_cev usposabljanja.  

 

Več informacij o projektu in dokumente, ki so nastali v okviru projekta, najdete na:  

https://forum-project.alberodellavita.org/ in www.filantropija.org/. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Foster Care and Supported Lodgings for separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the Health Service Executive, 
2013. 

https://forum-project.alberodellavita.org/
www.filantropija.org/
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1.1  Projekt FORUM 
 

Gradivo za usposabljanje je nastalo v okviru projekta FORUM, ki se izvaja v skladu s prednostnimi 

nalogami Evropske komisije za zagotavljanje izboljšanja zaščite in spoštovanja pravic otrok v 

migracijah na ozemlju EU, vključno z razvojem kakovostnega sistema rejništva, ki spodbuja prenos 

strokovnega znanja iz držav z dobro razvitim sistemom rejništva in z več izkušnjami z rejništvom za 

otroke brez spremstva v države, ki imajo na področju nameščanja otrok brez spremstva v rejniške 

družine manj izkušenj. 

 

V zadnjih letih se je povečalo število otrok, ki migrirajo v članice EU; mnogi med njimi prihajajo brez 

spremstva staršev ali skrbnikov. Obstoječa politika in zakonodaja Evropske unije zagotavljata širok 

okvir zaščite otrok v migracijah, vendar je nedaven porast števila prihajajočih otrok migrantov razkril 

nekatere vrzeli in pomanjkljivosti obstoječega sistema varovanja pravic otrok ter izpostavil potrebo po 

ciljnih ukrepih za izboljšanje njihove zaščite.  

 

Projekt se izvaja v okviru nedavno sprejetih politik in zakonodajnih okvirjev Evropske unije za zaščito 

pravic otrok v migracijah: Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Zaščita otrok pri 

migracijah (2017);2 Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2010–2014);3 Evropska agenda o 

migracijah;4 priporočilo Komisije »Vlaganje v otroke – izhod iz kroga prikrajšanosti« (2013).5 

 

10. evropski forum za otrokove pravice: zaščita otrok v migracijah6 je izpostavil potrebo po ciljnem 

delovanju za izboljšanje zaščite otrok v migracijah. 

 

Ukrepi temeljijo na konceptu delovanja otrokove največje koristi, kar pomeni, da naj vse dejavnosti 

doprinašajo k zagotavljanju polnega in učinkovitega uživanja otrokovih pravic, kakor tudi k celovitemu, 

tj. telesnemu, mentalnemu, duhovnemu, moralnemu in socialnemu razvoju otroka. 

 

Zaradi položaja in ranljivosti otrok brez spremstva je potrebno pri sprejemu teh otrok upoštevati, da 

potrebujejo tako skrbnico ali skrbnika kot tudi posebno oskrbo. Prepogosto je obseg ukrepov v 

sodelujočih državah – kjer je opolnomočenje skrbnice ali skrbnika še vedno drugotnega pomena – 

omejen na institucionalno oskrbo, brez upoštevanja načela otrokove največje koristi kot prednostnega 

načela. Prav tako mnogi_e ključni_e deležniki_ce ne obravnavajo otrok brez spremstva najprej in 

predvsem kot otroke in šele nato kot migrante_ke. 

 

Sodelujoče države so bile izbrane glede na število otrok brez spremstva, izkušenj z rejništvom ter 

obstoječe prakse na področju rejništva. Na podlagi poročila Reception and Living in families. Overview 

                                                           
2 Dostopno na https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf (31. 7. 2019). 
3 Dostopno na https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF (31. 7. 2019). 
4 Dostopno na https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-
information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf (31. 7. 2019). 
5 Dostopno na 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=89&langId=en&newsId=2061&tableName=news&moreDocuments=yes  
(31. 7. 2019). 
6 Več informacij o forumu najedete na  https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456 (31. 7. 2019). 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf%20(31
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170412_communication_on_the_protection_of_children_in_migration_en.pdf%20(31
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf%20(31
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf%20(31
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&catId=89&langId=en&newsId=2061&tableName=news&moreDocuments=yes
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=34456
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of family based reception for Unaccompanied Minors in the EU member States7 so bile izbrane 

naslednje države: 

- državi z visokim deležem otrok brez spremstva, ki so zaprosili za mednarodno zaščito (Italija, 

Avstrija); 

- prehodne države, za katere se predvideva povečanje števila otrok brez spremstva ali sprejem le-

teh v okviru premestitvene sheme (Slovenija, Madžarska in Češka); 

- država z velikim številom otrok migrantov v institucionalni oskrbi (Španija); 

- partner iz države z izkušnjami na področju rejništva za otroke brez spremstva (CORAM, Velika 

Britanija); 

- partner z bogatim strokovnim znanjem s področja zagovorništva, ki lahko posreduje rezultate 

projekta na ravni EU (EUROCHILD, Belgija). 

 

Projekt je zasnovan na treh temeljih: zagovorništvu, prenosu znanja in krepitvi kapacitet. 

 

 Zagovorništvo na lokalni, nacionalni in evropski ravni je usmerjeno k ozaveščanju ter promociji 

o prednostih rejništva ne le za otroke brez spremstva temveč za celoten sistem sprejema. 

 

Za vzpostavitev rejništva morajo ključni deležniki javnega in zasebnega sektorja, ki so upravljalci 

sistema sprejema, biti najprej seznanjeni z morebitnimi prednostmi in tveganji, ki jih rejništvo prinaša. 

EUROCHILD je pripravil priročnik za zagovornike_ce pravic otrok in druge strokovnjake_inje, ki jim bo 

ta priročnik v pomoč pri zavzemanju na nacionalni in lokalni ravni za razvoj boljše oskrbe in storitev za 

otroke brez spremstva in ločene otroke (ter vse otroke v migracijah) v EU.8  

 

 Prenos znanja: delitev znanja organizacij z bogatimi izkušnjami na področju rejništva z 

organizacijami, ki imajo na tem področju manj izkušenj; v okviru projekta so bile pripravljene 

mednarodne smernice za zagotavljanje minimalnih standardov, ki jih je nacionalna svetovalna 

skupina prilagodila nacionalnemu kontekstu. 

 

 Krepitev kapacitet strokovnjakov_inj s področja migracij in zaščite otrok je ključnega pomena 

za širitev dobrih praks in standardov na širšo skupino ključnih deležnikov_ic. 

 

Projekt je ob podpori partnerjev_ic deloval v smeri ozaveščanja ključnih deležnikov_ic o prednostih 

rejništva za otroke brez spremstva kot alternative oskrbi v sprejemnih centrih in institucionalnem 

varstvu; v okviru projekta je bilo v skladu z dobrimi evropskimi praksami zasnovano gradivo za 

usposabljanje in mednarodne smernice za zagotavljanje minimalnih standardov, z namenom 

povečanja kapacitet strokovnjakinj_kov in posledično zagotavljanja kakovostnih storitev rejništva za 

otroke brez spremstva (in druge otroke v migracijah). 

  

                                                           
7 NIDOS; SALAR, CHTB, 2015. Dostopno na https://engi.eu/projects/reception-and-living-in-families/ (31. 7. 2019). 
8 Priročnik je dostopen na https://forum-project.alberodellavita.org/materials/ (31. 7. 2019). 

https://engi.eu/projects/reception-and-living-in-families/
https://forum-project.alberodellavita.org/materials/
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1.2  Partnerstvo 
 

Koordinatorica projekta je organizacija Fondazione L’Albero della Vita, izvaja pa se v sodelovanju 

sledečih evropskih organizacij, katerih poslanstvo je izboljšanje zaščite in sprejema migrantk_ov ter 

otrok brez spremstva: Slovenska filantropija (Slovenija), Accem (Španija), Organization for Aid to 

Refugees OPU (Češka), Family Child Youth Association FCYA (Madžarska), FICE – Federation of 

Educative Communities (Avstrija).  

 

Fondazione L’Albero della Vita je bila ustanovljena v Italiji, aprila 1997. Od ustanovitve si, tako v Italiji 

kot po svetu, prizadeva za promocijo učinkovitih ukrepov za zagotavljanje blagostanja, zaščite in pravic, 

spodbujanje razvoja otrok, njihovih družin ter skupnosti, del katerih so. 

 

Slovenska filantropija je nevladna in humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu od leta 

1992. S svojimi programi si prizadeva za zvišanje kakovosti življenja v skupnosti in deluje na področju 

zagovorništva socialno ogroženih skupin. Številne dejavnosti so združene v programske sklope 

Migracije, Prostovoljstvo, Medgeneracijsko sodelovanje, Promocija zdravja ter Mednarodno in 

razvojno sodelovanje. Področje dela programa Migracije vključuje psihosocialno pomoč, pomoč pri 

integraciji, pravno in učno pomoč, prostočasne aktivnosti, ozaveščanje in zagovorništvo pravic otrok 

brez spremstva, prosilcev za mednarodno zaščito, oseb z mednarodno zaščito in drugih migrantov. 

 

Accem je nevladna organizacija, ki deluje na področju promocije zaščite temeljnih pravic in podpore 

osebam, ki jim grozi socialna izključenost, s poudarkom na azilu in migracijah. 

 

Organization for Aid to Refugees (OPU) pomaga beguncem in tujcem na Češkem že 25 let. Glavne 

dejavnosti organizacije zajemajo nudenje brezplačnega pravnega in socialnega svetovanja prosilcem 

za mednarodno zaščito in drugim tujcem na Češkem, organizacijo programov usposabljanja 

strokovnjakov_inj in javnosti ter druge dejavnosti, katerih cilj je spodbujanje integracije tujcev. 

 

FCYA – Family, Child, Youth Association je nepridobitna organizacija, ki je bila leta 1993 ustanovljena 

na Madžarskem. Deluje s ciljem zaščite otrok in krepitve družin skozi podporo, usposabljanje in 

nudenje storitev strokovnjakom_injam, ki nudijo pomoč. Združenje sodeluje v številnih mednarodnih 

raziskavah in programih usposabljanja ter na uglednih nacionalnih in mednarodnih konferencah. 

 

FICE Avstrija je nacionalna sekcija FICE-International, katere vizija je ustvariti mednarodno mrežo za 

podporo dejavnosti in oseb, ki delajo z otroki izpostavljenimi nevarnostim, otroki s posebnimi 

potrebami ter otroki in mladostniki v izvendružinski oskrbi. Vse dejavnosti fundacije temeljijo na 

spoštovanju osebnosti, interesov ter potreb otrok in mladostnikov_c. 

 

Strokovni partnerji so: 

 

CORAM (Velika Britanija) je nevladna organizacija z bogatimi izkušnjami na področju rejništva, oskrbe 

in podpore otrok migrantov.  

https://www.learningforwellbeing.org/partner/fcya-the-family-child-youth-association/
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Fondazione ISMU (Italija) je eno najvplivnejših raziskovalnih središč na področju migracij v Italiji in 

Evropi. 

 

EUROCHILD je mreža zagovorniških organizacij za promocijo dobrobiti otrok. V okviru projekta sodeluje 

pri aktivnostih zagovorništva in desiminaciji rezultatov projekta. 

 

Kot je omenjeno pri zahvali, strokovno skupino sestavljajo Kamena Dorling, Giulio Giovanni Valtolina 

in Nicoletta Pavesi, dr. Maria Herzog in dr. Muireean Ní Raghallaigh.  
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1.3  Gradivo za usposabljanje 

 

Gradivo za usposabljanje je zasnovala interdisciplinarna skupina evropskih strokovnjakinj in 

strokovnjaka, izbranih na podlagi njihovih kompetenc in izkušenj na področju zaščite in sprejema otrok 

brez spremstva, pod koordinatorstvom fundacije Fondazione l’ Albero della Vita (v nadaljevanju FADV) 

in v sodelovanju s projektnimi partnerji. 

 

Namen in obseg gradiva za usposabljanje 

 

Osnovni cilj gradiva za usposabljanje je strokovnjakinjam_om in ključnim deležnicam_kom v državah 

članicah EU nuditi podporo v obliki orodij in dokumentov, ki jim bodo v pomoč pri pridobivanju znanj 

na področju praks rejništva v Evropi, ter ozaveščanje o prednostih rejništva za otroke brez spremstva 

in sistemu njihovega sprejema. 

 

Komu je gradivo namenjeno? 

 

Gradivo je namenjeno strokovnjakinjam_om, ki delajo z otroki brez spremstva, tj.: psihologinjam_om, 

osebju sprejemnih centrov, socialnim delavkam_cem, pravnim zastopnicam_kom, prevajalkam_cem 

in kulturnim mediatorkam_jem, javnim uslužbenkam_cem na področju migracij in oskrbe otrok na 

lokalni, nacionalni in evropski ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju sprejema in 

oskrbe, prostovoljkam_cem. 

 

Gradivo sestavljajo različna orodja za izboljšanje kompetenc in osvežitev znanja glede posebnih potreb 

otrok v migracijah, rejništva ter samega sistema sprejema. Orodja so zasnovana tako, da so fleksibilna, 

da odražajo širok razpon sistemov v Evropi in jih je mogoče uporabiti v različnih evropskih državah.  

 

Dokument bo dostopen na spletnih straneh projekta in projektnih partnerjev_ic, kjer bo na voljo 

državam članicam EU ter številnim strokovnjakinjam_om in ključnim deležnicam_kom; strateški 

komunikacijski načrt, sprejet na začetku projekta, bo zagotavljal ustrezno in široko distribucijo 

pripravljenega gradiva. 

 

Nadalje bo FADV aktiviral evropske mreže z namenom okrepitve faze diseminacije: EUROCHILD 

(projektni partner), Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Mednarodno organizacijo za 

rejništvo (IFCO), Konfederacijo družinskih organizacij Evropske unije (COFACE) in Platformo za 

mednarodno sodelovanje na področju nedokumentiranih migrantov (PICUM). 

 

V projekt je bila vključena strokovnjakinja na področju uresničevanja načela enakosti spolov z 

namenom analize razsežnosti spola v kontekstu migracij.9 Tako je perspektiva spola močno prisotna v 

zasnovanih orodjih.  

 

                                                           
9 Analiza je dostopna na www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf (31. 7. 2019). 

http://www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf
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Spol je presečna tema, ki vpliva na vsa področja življenja. Pri otrocih brez spremstva je vidik spola 

posebej pomemben, saj gre za otroka in hkrati za migranta_ko in na oboje vidik spola močno vpliva.   

 

Med otroki brez spremstva v Evropi je 89 % dečkov in le 11 % deklic. Element spola je tesno povezan z 

odločitvijo za migracijo, ki izvira iz medsebojno prepletenih vzrokov. Zelo pogosto so med odločilnimi 

dejavniki odhoda preganjanje, vojne in drugi težki življenjski pogoji. Med razlogi je lahko potreba 

otroka, da tudi sam prispeva k boljšim življenjskim pogojem družine. Ponekod je kultura 

odhoda/migracije iz izvornega okolja tradicija, ki jo otroci nadaljujejo. Nekateri migrirajo iz izvornega 

okolja ob prehodu v odraslost. V določenih primerih, zlasti pri dečkih, je migracija tudi prostovoljna 

izbira. Glede na vzroke za migracije in izkušnje v času migracij je torej pri načrtovanju ukrepov in 

intervencij nujno upoštevati spol, saj sodi med ključne elemente, ki vplivajo na odločitev za migracijo 

in na izkušnjo migracije.  

 

Na podlagi teh predpostavk so spodaj navedena priporočila namenjena socialnim službam, 

strokovnjakom_injam in organizacijam za večje vključevanje razsežnosti spola v zagotavljanje rejništva 

za otroke brez spremstva.  

 

Temeljna priporočila: 

 Vključevanje razsežnosti spola med druge vidike, ki vplivajo na potrebe otrok in ki jih je treba 

upoštevati pri načrtovanju oskrbe skupaj z etničnimi, kulturnimi, verskimi ter jezikovnimi 

potrebami. 

 Raziskovanje in zagotavljanje boljšega poznavanja različnih izkušenj, ki jih otroci doživijo glede 

na spol – kot otroci in še posebej kot migrantski otroci; na ta način bodo strokovnjaki_nje lahko 

oblikovali_e ciljno usmerjene ukrepe, ki bolje naslavljajo potrebe otrok. 

 Namenjanje posebne pozornosti dinamiki fantovstva oziroma moškosti (maskulinizma) in 

zagotavljanje, da se ustrezno raziskuje, prepozna, razume in vključuje v načrtovanje ukrepov.  

 Upoštevanje spola kot spodbujevalca migracij in kot dejavnika, ki vpliva na vse faze migracije. 

 Vse, ki so vključeni v delo z otroki, vključno z rejniškimi družinami, je treba seznaniti s tem, 

kako ravnati z družbeno ustvarjenimi razlikami med spoloma in spolnimi izrazi, ki lahko vplivajo 

na fizično in psihično zdravje ter vedenje. 

 Pri delu z rejniškimi družinami se je treba prepričati, da se strokovnjaki_nje in rejniške družine 

v zadostni meri zavedajo močne povezanosti spola s kulturo posamične države, kar lahko vpliva 

na družinsko izkušnjo. 

 Pri komuniciranju je treba vedno uporabljati spolno nevtralen jezik in poskrbeti, da besede, 

slike, posnetki ter druga sporočila ne spodbujajo ali krepijo stereotipov in predsodkov. 

Posebno pozornost je treba nameniti neprimernim prikritim sporočilom. 
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Gradivo sestavljajo orodja z različnimi nameni: 

 Seznam evropskih dobrih praks: namen je članicam EU z manj izkušnjami na področju rejništva za 

otroke brez spremstva posredovati primere dobrih praks, razvitih v državah z dolgoletnimi 

izkušnjami na področju rejništva ali državah, ki so se v zadnjih letih soočile s prihodom velikega 

števila otrok brez spremstva. 

 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez 

spremstva: dokument vsebuje standarde, ki naj se uporabljajo v sistemih sprejema z namenom 

zagotavljanja kakovostnih storitev zaščite in oskrbe otrok brez spremstva. 

 Program usposabljanja: program usposabljanja je bil razvit za usposabljanje strokovnjakinj_ov na 

področju zagotavljanja rejništva za otroke brez spremstva ter služi kot orodje za pripravo delavnic 

in usposabljanj strokovnjakinj_ov, ki delujejo na področju rejništva otrok v migracijah. 

 Video o izkušnji rejništva otrok brez spremstva v Veliki Britaniji. 
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1.4 Seznam dobrih praks 
 

Seznam evropskih dobrih praks je nastal z namenom predstaviti dobre prakse, razvite v državah z 

bogatimi izkušnjami na področju rejništva za otroke brez spremstva, ključnim deležnicam_kom v 

državah z manj izkušnjami. Cilj je izpostaviti pozitivne učinke, ki jih ima rejništvo na otroke v migracijah 

kakor tudi na nacionalni sistem zaščite. 

 

Na podlagi te predpostavke so strokovnjaki_nje zbrali_e podatke in preučili_e literaturo ter izbrali_e 

in sestavili_e obširen in relevanten nabor dobrih praks, ki pokrivajo različne nacionalne sisteme, 

vključno z dobrimi praksami projektov, ki jih je nagradila EU. 

 

Seznam dobrih praks obsega naslednje teme: 

 

 PROCES IZBIRANJA IN POVEZOVANJA (v ang. MATCHING) 

Proces izbiranja in povezovanja velja za kompleksen postopek. Pri prepoznavanju najustreznejše 

rejniške nastanitve za otroka je treba upoštevati številne dejavnike. V večini držav optimalen proces 

izbiranja ovira omejena razpoložljivost rejniških družin. 

 

 REJNIŠTVO ZA INTEGRACIJO IN SPOŠTOVANJE KULTURE 

Mednarodna raziskava ugotavlja, da je vzpostavitev ravnovesja med kulturo novega okolja in izvorno 

kulturo posameznika_ce ključnega pomena za posameznikovo_čino psihosocialno dobrobit. Med 

procesom urejanja namestitve otroka brez spremstva je pomembno upoštevati obseg, do katerega 

lahko potencialna rejniška družina omogoči vzpostavljanje potrebnega ravnovesja. 

 

 POTREBA PO USPOSABLJANJU REJNIC IN REJNIKOV 

Študija o rejništvu otrok brez spremstva, prosilcev za mednarodno zaščito, ki so jo leta 2012 izvedli v 

Veliki Britaniji,10 je pokazala, da »dobro rejništvo nedvomno pozitivno vpliva na življenja mnogih otrok 

brez spremstva«. Specifično in ciljno usmerjeno usposabljanje je ključnega pomena za zagotavljanje 

kakovostnega odziva na otrokovo ranljivost in potrebe rejniških družin. 

 

 SPREMLJANJE IN NADZOR 

Pristojne službe redno spremljajo in nadzorujejo izvajanje rejništva, pri čemer je pomembno 

upoštevanje otrokovega mnenja. 

 

 PODPORA OTROKU PRI PREHODU V ODRASLOST 

Predstavljene so izkušnje za oblikovanje ukrepov za pripravo otrok migrantov na prehod v odraslost. 

 

Seznam dobrih praks je v celoti naveden v Prilogi 1. 

                                                           
10 Jim Wade, Ala Sirriyeh, Ravi Kohli and John Simmonds, Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research project, 
Social Policy Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF, 2012. 
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1.5 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov 

 
Mednarodne smernice za zagotavljanje minimalnih standardov11 je razvila strokovna skupina, ki je 

bila ustanovljena v okviru projekta FORUM, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami. Na podlagi 

mednarodnih smernic za zagotavljanje minimalnih standardov je slovenska nacionalna svetovalna 

skupina standarde prilagodila nacionalnemu kontekstu. 

 

Smernice določajo minimalne standarde in storitve za izvajanje rejništva za otroke brez spremstva. 

Namenjene so institucijam, ki delujejo na področju rejniške dejavnosti za otroke brez spremstva. 

Pristojne institucije v skladu s svojimi pooblastili spremljajo in nadzorujejo storitev rejniške oskrbe ter 

tako nudijo podporo rejnici_ku pri doseganju minimalnih standardov.  

 

Namen pričujočih smernic ni standardizacija izvajanja rejniške dejavnosti. 

 

Oblikovane so na način, da so uporabne na širokem področju različnih socialnovarstvenih storitev ali 

programov: ponudniki storitev si morajo prizadevati za zagotavljanje minimalnih standardov in za 

doseganje najboljših praks. 

 

Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva 

odsevajo ključna načela, zapisana v Konvenciji Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah: 

 prepoved diskriminacije (2. člen); 

 otrokove koristi kot glavno vodilo pri vseh dejavnostih, ki jih zadevajo (3. člen); 

 pravica do življenja, preživetja in razvoja (6. člen); 

 pravica otroka do svobodnega izražanja mnenja (12. člen). 

 

Smernice se nanašajo na naslednje temeljne kategorije:  

 skrb za otrokov čustveni in socialni razvoj ter razvoj na področju izobraževanja; 

 pridobivanje, ocena primernosti ter usposabljanje rejnic_kov; 

 namestitev otroka; 

 izobraževanje, krepitev in razvoj usposobljenosti ter kontinuirana podpora; 

 spremljanje in nadzor; 

 spodbujanje samostojnosti in prehod v odraslost. 

 

Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva 

so v celoti navedene v Prilogi 2. 

 

  

                                                           
11 Dostopno na https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Guidance-on-Minimum-Standards.pdf                 
(31. 7. 2019). 

https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Guidance-on-Minimum-Standards.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(31
https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Guidance-on-Minimum-Standards.pdf%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(31
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1.6  Video o izkušnji rejništva otrok brez spremstva v Veliki Britaniji 
 

Video reprezentativne študije primera rejništva otrok brez spremstva je zasnovan kot orodje in 

dopolnilo gradivu za usposabljanje.  

 

Virtualni ogled je namenjen prikazu praktičnih korakov za izvajanje rejništva, od sprejema otrok 

migrantov do pridobivanja rejniške družine preko neposrednih izkušenj in intervjujev.  

 

Delo je potekalo pod vodstvom organizacije CORAM iz Velike Britanije, rezultat pa je 10-minutni 

posnetek, v katerem je predstavljeno zagotavljanje rejništva za otroke brez spremstva, prosilce za 

mednarodno zaščito, skozi intervjuje z mladimi, rejnicami, socialnimi delavkami_ci ter 

strokovnjakinjami_ki na področju rejništva, ki nam v posnetku zaupajo svoje izkušnje. Video je 

namenjen vsem, ki so vključeni v sistem rejništva. 

 

Video si je mogoče ogledati na https://www.youtube.com/watch?v=v36Pt5XUOtg&feature=youtu.be. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=v36Pt5XUOtg&feature=youtu.be
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2.1 Ozadje 
 

2.1.1 Ocenjevanje potreb po usposabljanju 

 

Na začetku projekta je bilo v šestih državah izvedeno ocenjevanje potreb po usposabljanju z namenom 

prepoznave ključnih potreb in pomanjkljivosti na področju usposabljanja operativnega kadra, ki deluje 

na področju rejništva in otrok brez spremstva. Na podlagi rezultatov je bil oblikovan program 

usposabljanja. 

 

V obdobju med marcem in junijem 2018 je bilo v ocenjevanje vključenih 151 organizacij in zbranih 98 

vprašalnikov. Ob upoštevanju skupnega števila sodelujočih organizacij nevladnega sektorja, združenj v 

podporo družinam in prostovoljskih organizacij, je neprofitni sektor v primerjavi z institucijami  

najmočneje zastopan, vendar pa je to le dejanski odsev stanja na področju oskrbe otrok brez 

spremstva. Prav tako so v velikem številu zastopani predstavniki pravosodja: 28 enot. Manj zastopana 

so združenja v podporo družinam, ki bi lahko prinesla izkustveno znanje in s tem svoje videnje ciljev 

vprašalnika. 

 

Tipi organizacij vključenih v izpolnjevanje vprašalnika. 

 

 

 

 

2.1.2 Ciljne skupine in ključne teme 

 

Program usposabljanja naslavlja strokovnjake_inje, ki delujejo na področju sprejema in oskrbe otrok 

brez spremstva, in odraža odgovore podane v vprašalnikih. 
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CILJNE SKUPINE: socialne_i delavke_ci, pedagoške_i delavke_ci, psihologi_nje, kulturne_i 

mediatorke_ji, osebe odgovorne za izvajanje socialnih storitev, pravne_i zastopnice_ki in sodnice_ki  

za mladoletnice_ke, prostovoljke_ci, administrativno osebje in druge_i strokovnjakinje_i, ki delujejo 

na področju zagotavljanja zaščite in rejništva za otroke brez spremstva. 

 

 

Na podlagi analize vprašalnika je bil glede na izkazane prevladujoče potrebe oblikovan program 

usposabljanja. Raziskava je pokazala potrebo po usposabljanju osebja, ki dela na področju sprejema, 

zlasti o pravnih okvirjih zaščite otrok brez spremstva in psihologiji razvoja, predvsem procesih 

kognitivnega, afektivnega in relacijskega razvoja otrok brez spremstva. 
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PODROČJA PREPOZNANA KOT KLJUČNA V POROČILU O OCENJEVANJU POTREB PO 

USPOSABLJANJU 

 Zakonodaja o zaščiti otrok brez spremstva. 

 Psihologija razvoja – zlasti proces kognitivnega, afektivnega in relacijskega razvoja otrok 
brez spremstva. 

 Ocena primernosti rejniških družin za otroka brez spremstva. 

 Socialna in skupnostna psihologija države sprejemnice (skupinska dinamika, strategije 
skupnostnih ukrepov z otroki brez spremstva). 

 Vsakodnevno življenje in kulturni viri, sistemi odnosov izvornih držav otrokov migrantov. 

 Uporaba relacijskega pristopa, občutljivega na kulturne razlike. 

 Sposobnost ustvarjanja in ohranjanja odnosov z lokalnimi deležnicami_ki za ustvarjanje 
podporne mreže družinam, ki jim je bila zaupana oskrba otrok migrantov. 

 Migracijske politike, zlasti v povezavi z otroki brez spremstva. 

 Pridobivanje, spremljanje in nadzor: 
o uporaba ustreznih metod opravljanja razgovorov za identifikacijo motivov in 

zmožnosti družin, ki so pripravljene sprejeti otroke brez spremstva; 
o uporaba tehnik ocene primernosti, spremljanja in nadziranja izvajanja rejništva; 
o uporaba tehnik ocene primernosti družin, ki so na voljo za rejništvo otrok brez 

spremstva. 

 
 
2.1.3 Kako uporabljati gradivo za usposabljanje 

 

Gradivo je namenjeno usmerjanju in podpori izvajalcem_kam usposabljanja pri predstavitvi vsebine 

gradiva ter vključuje uvode v vse module in najbolj pomembne izročke programa usposabljanja; kadar 

se priporoča metoda viharjenja možganov ali skupinske vaje, so na voljo izročki ali nasveti za izvedbo 

vaj. 

 

Izvajalke_ci usposabljanja so program prilagodili nacionalnemu kontekstu, v skladu z nacionalno 

zakonodajo in socialnim kontekstom.12 

 

Usposabljanje temelji na participatornem pristopu, ki spodbuja sodelovanje udeleženk_cev v 

izobraževalnem procesu. Vloga izvajalke_ca usposabljanja je torej spodbujanje sodelovanja na 

interaktiven način, z namenom ovrednotenja kompetenc in izkušenj udeleženk_cev; študije primerov 

in vaje naj se izvajajo v majhnih skupinah ali parih in naj se nanašajo na nacionalni kontekst v povezavi 

z otroki brez spremstva. 

 

Vse PPT predstavitve, uporabljene pri usposabljanju v Sloveniji, so na voljo v Prilogi 3. 

 

Pripomočki, potrebni za izvedbo usposabljanja: prenosni računalnik, multimedijski projektor, tabla, 

papir, markerji/flomastri za tablo, pisala. 

                                                           
12Izvajalce_ke usposabljanja so izbrale partnerske organizacije in so bili_e deležni_e usposabljanja v Pragi, januarja 2019. Gradivo je 

namenjeno usmerjanju in podpori nadaljnjim izvajalcem_kam pri izvajanju programa usposabljanja ter strokovnjakom_injam pri dostopanju 
do informacij za pridobivanje znanja in veščin. 
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2.1.4 Cilji usposabljanja 

 

Cilj programa usposabljanja je strokovnjakinjam_om omogočiti pridobitev osnovnega znanja za 

zagotavljanje rejništva za otroke brez spremstva. 

 

PROGRAM USPOSABLJANJA OMOGOČA STROKOVNJAKINJAM_OM: 

 Večje razumevanje vzrokov migracij in izkušenj otrok brez spremstva. 

 Razumevanje obstoječega mednarodnega in nacionalnega pravnega okvirja, ki ureja 

obravnavo in zaščito otrok brez spremstva. 

 Poznavanje različnih sistemov oskrbe otrok brez spremstva ter prednosti in izzivov, ki jih 

prinaša rejništvo. 

 Razumevanje posebnih potreb otrok brez spremstva ter načinov nudenja čustvene in 
praktične podpore. 

 Razumevanje načina prepoznavanja podporne mreže in oblik strokovnega partnerstva. 

 Razumevanje možnosti za krepitev rejniškega sistema za otroke brez spremstva, vključno s 

pridobivanjem, oceno primernosti, procesom izbiranja in nudenjem podpore 

rejnicam_kom. 

 

2.2 Program usposabljanja 
 

2.2.1 Načrtovanje usposabljanja 

 

Predlog načrtovanja usposabljanja obsega 12 ur, razdeljenih v 3 module v trajanju po 4 ure. 

 

Cilj usposabljanja je vključiti 20 udeleženk_cev na delavnico. 

 

Program usposabljanja je razdeljen na uvodni modul in tri vsebinske module: 

 

UVODNI MODUL 
 

MODUL 1 – POTREBE OTROK BREZ SPREMSTVA IN PODPORNI SISTEMI OSKRBE 

 

MODUL 2 – PSIHOLOŠKI, KULTURNI IN RAZVOJNI IZZIVI/KREPITEV OSKRBE OTROK BREZ SPREMSTVA 

 

MODUL 3 – PODPORNE MREŽE IN OBLIKE STROKOVNEGA PARTNERSTVA; PRIDOBIVANJE,  OCENA 
PRIMERNOSTI, PROCES IZBIRANJA IN POVEZOVANJA, USPOSABLJANJE REJNIC_KOV, SPREMLJANJE IN 
NADZOROVANJE IZVAJANJA REJNIŠTVA 
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2.2.2 Uvodni modul 

 
 

PREDSTAVITEV 
 
 
Cilj modula: predstaviti usposabljanje udeleženkam_cem; predstaviti časovni okvir, zasnovo in cilje 

usposabljanja. 

 

TRAJANJE: 60 MINUT 

 

Izvajalka_ec usposabljanja se predstavi in razloži, kako je modul strukturiran: predstavi vsebino, 

trajanje, metode in vaje. 

 

IZVAJALKA_EC IN UDELEŽENKE_CI SE PREDSTAVIJO (20 minut): 

 ime, 

 poklicno ozadje, 

 pričakovanja glede usposabljanja, 

 znanje in neposredne izkušnje z otroki brez spremstva. 

 

Uvodna vaja 1: Gradim na svojih izkušnjah s področja dela z otroki brez spremstva (5 minut). 

 

Udeleženke_ci naj zapišejo svoje razmisleke o naslednjih točkah: 

 Moja vloga in izkušnje s področja dela z otroki brez spremstva so ... 

ALI 

 Lahko uporabim in nadgradim svoje delovne izkušnje, kot so  ... 

 Bistvene stvari, ki bi jih želel_a spoznati na tem usposabljanju, so ... 

 

Udeleženke_ci imajo za vajo na voljo 5 minut. Če nimajo neposrednih izkušenj z delom z otroki brez 

spremstva, naj razmislijo o relevantnih izkušnjah z delom z otroki na splošno. Ko zapišejo svoje 

odgovore, imajo na voljo 5 minut, da o njih debatirajo s partnerico_jem, nato posredujejo povratne 

informacije še drugim udeleženkam_cem. 
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2.2.3 Modul 1 – Potrebe otrok brez spremstva in podporni sistemi oskrbe 

 
 

 
MODUL 1 – POTREBE OTROK BREZ SPREMSTVA IN PODPORNI SISTEMI OSKRBE 

 

 

CILJ MODULA: Modul je zasnovan tako, da izboljša razumevanje vzrokov migracij in izkušenj otrok brez 

spremstva; izboljša razumevanje obstoječih mednarodnih in nacionalnih pravnih okvirjev, ki urejajo 

obravnavo in zaščito otrok brez spremstva; okrepi poznavanje različnih sistemov oskrbe otrok brez 

spremstva ter prednosti in izzivov, ki jih prinaša rejništvo. 

 

TRAJANJE: 150 MINUT 

 

Modul je razdeljen v dva podmodula: 

 

 1.A: Izkušnje otrok brez spremstva (90 minut) 

 

1.B: Sistemi oskrbe otrok brez spremstva (60 minut) 

 

MODUL 1.A – IZKUŠNJE OTROK BREZ SPREMSTVA 

 
 
TRAJANJE: 90 MINUT 

 

KDO SO OTROCI BREZ SPREMSTVA? 

 

V skupinski diskusiji naj udeleženke_ci poskusijo opredeliti pojma 'brez spremstva' in 'migrant', preden 

se jim poda definicija obeh pojmov, ki se uporablja v okviru projekta FORUM. 

 

Vaja 2: Kdo so otroci brez spremstva? 

 

Diskusija v parih (10 minut): 

 Koliko otrok brez spremstva je po vašem mnenju v Evropi? 

 Kaj menite, koliko jih je v vaši državi? 

 Zakaj so prišli v Evropo? Iz katerih držav prihajajo? (Udeležencem_kam lahko izročite tudi 

samolepilne listke, na katere naj zapišejo predvidene številke in jih nato nalepijo na zid.) 

 

Skupinska diskusija (15 minut): 

Udeleženke_ci naj razmislijo o relativnih pravicah, ki jih omogoča življenje v Evropi. Na primer, imamo 

pravico do spoštovanja vere po lastni izbiri in volilno pravico. V številnih državah po svetu potekajo 

vojne ali so na oblasti represivni režimi. Pojasnite, da si v državah, v katerih poteka vojna ali 

državljanska vojna in v katerih so ljudje zatirani zaradi svojega etničnega porekla, verske pripadnosti 
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ali politične opredelitve, starši prizadevajo rešiti svoje otroke pred nevarnostjo. Če so starši pokojni, 

skušajo otrokom pomagati drugi družinski člani. Ljudje pogosto plačajo visoke denarne zneske 

sprovajalcem, da bi otroke poslali v drugo državo, ker menijo, da bodo tam na varnem in da bodo imeli 

boljše možnosti za življenje. V nekaterih primerih otroci iz domovine pobegnejo na lastno pest. 

 

OPREDELITEV POJMA OTROCI BREZ SPREMSTVA 

 

 Evropska komisija 'otroke v migracijah' opredeli kot otroke – državljane tretjih držav, ki 

zapustijo izvorno državo in potujejo v ter po ozemlju EU v iskanju preživetja, varnosti, zaščite 

pred izkoriščanjem in zlorabo, izobrazbe, združitve z družino, boljšega življenjskega standarda, 

ekonomskih priložnosti ali zaradi kombinacije različnih dejavnikov.13 

 

Ne glede na opredelitev Evropske komisije se gradivo za usposabljanje uporablja pri delu z vsemi otroki 

v migracijah (tako državljane tretjih držav kot državljane držav članic EU). 

 

 Kaj pomeni pojem 'otroci brez spremstva'? 

 

Otroci brez spremstva (imenovani tudi mladoletniki brez spremstva) so otroci, kot jih definira 1. člen 

Konvencije Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od obeh staršev in drugih 

sorodnikov ter niso v skrbništvu odrasle osebe, ki je skladno z zakonodajo ali običaji odgovorna za 

njihovo skrb. 

 

 Kaj pomeni pojem 'ločeni otroci'? 

 

Ločeni otroci so otroci, kot jih definira 1. člen Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od 

obeh staršev ali prejšnjih skrbnikov, ki so skladno z zakonodajo ali običaji odgovorni za njihovo skrb, 

niso pa nujno ločeni tudi od drugih sorodnikov. V to skupino se tako uvrščajo otroci v spremstvu 

drugih odraslih družinskih članov. 

 

7. odstavek Splošnega komentarja št. 6 (2005), Obravnava otrok brez spremstva in ločenih otrok izven 

njihove izvorne države.14 

 

Terminologija s področja migracij v Sloveniji15 

Za obe skupini otrok se v slovenski zakonodaji s področja migracij uporabljata termina 'mladoletnik 

brez spremstva' po Zakonu o mednarodni zaščiti16 in ‘mladoletni tujec brez spremstva’ po Zakonu o 

tujcih.17 

                                                           
13 Zaščita otrok pri migracijah (The protection of children in migration), Evropska komisija, 2017; dostopno na https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0211:FIN:SL:PDF (31. 7. 2019). 
14 General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin; dostopno na 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf (31. 7. 2019). 
15 Opomba Slovenske filantropije. 
16 Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo; dostopno na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103 (31. 7. 
2019). 
17 Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.; dostopno na 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761 (31. 7. 2019). 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0803
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0408
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
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ZAŠČITA V MEDNARODNEM PRAVU 

 

Udeleženkam_cem pojasnite, da je za zagotavljanje ustreznih storitev oskrbe treba razumeti ozadje 

migrantov in beguncev ter njihovo prejšnje življenje. Otroci morda bežijo pred nevarnostjo, 

preganjanjem, revščino. Pogrešali bodo svoje družine, domove, domovino, jezik in kulturo. Pomembno 

je, da to razumemo, prav tako pa je pomembno, da razumemo tudi težave, s katerimi se lahko soočijo 

pri izkazovanju potrebe/pravice do bivanja v državi sprejemnici. 

 

Opredelite pojma 'mednarodna zaščita' in 'begunec', razpravljajte o oblikah preganjanja, ki so jim lahko 

otroci podvrženi, ter o težavah, ki jih imajo pri dokazovanju svojih zgodb. 

 

Poudarite nekatere težave, kot so: 

 Otroku je grozila/grozi nevarnost umora ali odvzema prostosti. 

 Otrokovi starši ali skrbniki so 'izginili'. 

 Otroku grozi nevarnost prisilne vključitve v oborožene skupine. 

 Otroku je prepovedano prakticiranje njegove vere ali pa je prisiljen prakticirati določeno vero 

ali doktrino. 

 Otrok je bil ustrahovan ali mučen v namen razkrivanja informacij. 

 Otroku je prepovedano politično udejstvovanje po svoji izbiri ali je prisiljen v politično 

dejavnost proti svoji volji. 

 Otrok je pripadnik preganjane družbene, verske, etnične ali politične skupine. 

 Otroka so starši poslali v 'boljše' življenje. 

 Otrok odplačuje družinske dolgove. 

 Otrok je bil žrtev izkoriščanja ali trgovine z ljudmi. 

 

Preberite 20. člen Konvencije ZN o otrokovih pravicah. 

 

1. Otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne 

dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem okolju, ima pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo 

zagotovi država. 

 

2. Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo zakonodajo takemu otroku zagotoviti 

nadomestno skrb. 

 

3. Takšna skrb lahko med drugim zajema rejništvo, kafalo18 po islamskem pravu, posvojitev ali, če je 

potrebno, nastanitev v primernih ustanovah, namenjenih skrbi za otroka. Pri preučevanju rešitev naj 

bo posebna pozornost posvečena zaželeni nepretrganosti otrokove vzgoje in njegovemu etničnemu, 

verskemu, kulturnemu in jezikovnemu poreklu. 

 

 

 

                                                           
18 Kafala je prostovoljna zaveza, s katero se v nekaterih islamskih državah prevzame skrb za vzgojo in varstvo otroka. 
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VZROKI MIGRACIJ IN ZAŠČITA V MEDNARODNEM PRAVU 

 

Pogovorite se o vzrokih za migracije in zakaj otroci brez spremstva prihajajo v Evropo. 

Udeleženke_ce spodbujajte k razmisleku o nacionalnem sistemu, kaj o njem vedo in kaj ne ter kje naj 

iščejo nadaljnje informacije. 

 

Vaja 3: Razumevanje potreb otrok brez spremstva (10 minut). 

 

Udeleženke_ce razdelite v tri skupine. Vsaka skupina prejme enega od spodnjih primerov. Nato naj 

udeleženke_ci v skupinah debatirajo o potrebah otrok in podpori/storitvah, ki bi jih otroci potrebovali, 

ter nato odgovorijo na vprašanja. Na voljo imajo 10 minut, svoje ugotovitve nato predstavijo še 

udeleženkam_cem drugih skupin.  

 

Abdul 

Abdul je 16-letni deček iz Afganistana. Včeraj je skrit v tovornjaku prispel v vašo državo. Deček pravi, 

da so njegove starše ubili. 

 Razmislite, na kakšen način bi Abdula lahko identificirali pristojni organi? 

 Katere ukrepe bi bilo treba najprej izvesti? 

 S katerimi težavami in izzivi se bo morda Abdul soočal v prihodnosti? 

 

Saadia 

Saadia prihaja iz Somalije in biva v Sloveniji že dve leti. V Somaliji je od njenega osmega leta zanjo 

skrbela daljna sorodnica. Med bivanjem v Somaliji je skrbela za druge otroke in opravljala gospodinjska 

opravila. Ko je njena sorodnica zapustila Somalijo, jo je vzela s sabo, vendar sta se na poti ločili. Saadia 

ni nikoli obiskovala šole, dokler ni pri 12-ih letih prispela v Slovenijo. 

 Kaj so po vašem mnenju za Saadio največji izzivi?  

 Katere storitve so po vašem mnenju potrebne za izpolnitev njenih potreb? 

 

Po desetih minutah zberite odgovore skupin in jih zapišite na tablo. Glavne točke, ki jih je treba 

izpostaviti, so, da ima vsak od teh otrok svoje posebne potrebe in hkrati skupno izkušnjo, denimo ločitev 

in izgubo. Vsak bo potreboval celovito oceno potreb. Izpostaviti je treba nekatere od sledečih potreb: 

terapevtska pomoč, tolmačenje, ocenjevanje izobraževalnih potreb in zdravstvenega stanja, srečevanje 

z drugimi ljudmi iz njihove kulture, ki govorijo njihov jezik in so iste vere. 

 

Pogovorite se o tem, kaj se lahko zgodi z otrokoma v povezavi z njunim statusom migranta_ke. Kaj se 

lahko zanju spremeni, ko dopolnita 18 let? 

 

Mednarodna in slovenska zakonodaja na področju zaščite otrok brez spremstva je predstavljena na 

izročkih, ki so del Priloge 3.  
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MODUL 1.B – SISTEMI OSKRBE OTROK BREZ SPREMSTVA 

 

TRAJANJE: 60 MINUT 

 

SISTEMI OSKRBE – OPREDELITEV 

 

Vaja 4 – Skupinska diskusija o opredelitvi rejništva. 

 

Udeleženke_ci naj diskutirajo o pomenu pojma rejništvo, preden se jim poda definicija, ki se uporablja 

v okviru projekta FORUM (10 minut). 

 

Skupinska diskusija: 

Udeleženke_ci naj premislijo o različnih načinih, na katere je rejništvo urejeno v različnih državah glede 

na nacionalno zakonodajo. 

 

- rejništvo, 

- alternativna oskrba, 

- institucionalno varstvo, 

- skrbništvo, 

- sorodstvena oskrba, 

- sprejemne družine. 

 

VRSTE REJNIŠTVA (glede na tip družine) 

a: družina iz otrokove lastne mreže, 

b: otroku neznana družina: 

- družina iz istega izvornega okolja (kulture), 

- družina iz različnih kulturnih okolij (večinoma družine iz večinskega prebivalstva). 

 

POSEBNE ZNAČILNOSTI REJNIŠTVA  ZA OTROKE BREZ SPREMSTVA 

 

Glavni cilj rejništva za otroke brez spremstva je zagotavljanje ustreznega in varnega okolja za podporo 

otrokovega razvoja in njegove/njene integracije v družbo sprejemnico; celoten proces je osredotočen 

na otroka, ni pa predvidene vzporedne poti za podporo izvorni družini, kot se običajno dogaja v 

rejništvu za nacionalne otroke. Združitev otroka z izvorno družino je eden izmed možnih ciljev, kadar 

je to mogoče in v otrokovo največjo korist.  

 

Poseben vidik se nanaša tudi na starost otrok brez spremstva: pogosto gre za najstnike_ce, ki se bližajo 

polnoletnosti.19 To zahteva poseben pristop rejništva, ki ga je treba implementirati v temeljni cilj 

spremljanja otrok brez spremstva na poti do njihove avtonomije in prehoda v odraslost. 

                                                           
19 Leta 2017 je bila večina otrok brez spremstva, prosilcev za mednarodno zaščito, moškega spola (89 %). Več kot dve tretjini jih je bilo 

starih med 16 in 17 let (77 %), 16 % jih je bilo starih med 14 in 15 let, 6 % pa je bilo mlajših od 14 let. Podatki so dostopni na 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895109/3-16052018-BP-EN.pdf/ec4cc3d7-c177-4944-964f-d85401e55ad9  
(31. 7. 2019). 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8895109/3-16052018-BP-EN.pdf/ec4cc3d7-c177-4944-964f-d85401e55ad9
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Za otroke brez spremstva so možne tri vrste rejništva (glede na tip družine): v družini iz otrokove lastne 

mreže, v družini iz države sprejemnice/družini večinskega prebivalstva (heterokulturno rejništvo) ali v 

družini iz istega izvornega okolja (kulture) kot otrok brez spremstva (homokulturno rejništvo). 

 

Heterokulturno rejništvo: rejniška namestitev, pri kateri družine ali rejnice_ki ne pripadajo isti etnični 

skupnosti kakor otrok v rejništvu. 

 

Homokulturno rejništvo: rejniška namestitev, pri kateri družine ali rejnice_ki pripadajo isti etnični 

skupnosti kakor otrok v rejništvu. 

 

Mogoče je trditi, da predstavlja homokulturno rejništvo učinkovito in uspešno strategijo za oskrbo 

otrok brez spremstva. V družinah z enakim kulturnim ozadjem otroci najdejo stabilnost, sprejetost, 

skupne navade in običaje ter dragoceno pomoč pri razumevanju novega okolja, v katerega so prispeli. 

Družina lahko otroku nudi pomoč tudi po tem, ko doseže odraslost, in sicer z etničnimi mrežami, ki 

sežejo preko meja kraja bivanja. A kljub obstoju posebnih migracijskih projektov se ti otroci znajdejo v 

stanju dezorientacije. Ne poznajo jezika okolja, imajo drugačne prehranjevalne navade in ne poznajo 

družbenih pravil države sprejemnice. Nastanitev pri družini enakega etničnega ozadja lahko ublaži 

popolno začetno dezorientacijo. Nazadnje tovrstna namestitev spodbuja aktivno državljanstvo 

migrantskih družin, ki so v celoti integrirane v družbo in ki tako doprinašajo k družbi in regiji, v kateri 

živijo. 

 

Brez dvoma obstajajo tudi tveganja in dolžnost socialnih služb je skrbeti za to, da rejniške družine 

dejansko spodbujajo vključitev otrok v širše okolje in ne le v etnično skupnost. S tega vidika je jezik 

lahko ovira. Če rejniška družina ne obvlada jezika države sprejemnice, imajo otroci manj priložnosti in 

spodbude za učenje jezika, s tem pa se zmanjšajo otrokove možnosti za izobrazbeno, zaposlitveno in 

socialno integracijo. Vsi otroci nimajo možnosti udeležbe na jezikovnih tečajih, strokovnih 

usposabljanjih, delovnih praksah itd. Nekateri raje do svoje polnoletnosti poiščejo zavetje znotraj 

skupnosti in nato skušajo vzpostaviti stik s sorodniki v drugi državi. Naslednja težava se nanaša na same 

rejniške družine. Če postanejo družine pretirano profesionalizirane, obstaja nevarnost, da bodo 

reproducirale način oskrbe, ki je značilna za institucionalno oskrbo, namen rejništva pa je vendarle 

ponovno vzpostaviti odnose zaupanja, temelječega na naklonjenosti, ki omogoča temelj za 

izobraževanje in podporo otroka.  

 

Primeri homokulturnega rejništva iz Seznama dobrih praks (Priloga 1): 

 

V Franciji sodeluje Service d’accueil familial du département de Paris s 110 rejniškimi družinami na 

območju Pariza. 90 % vseh sodelujočih družin izvira iz Severne Afrike, večinoma iz Maroka, Tunizije in 

Alžirije, ter že dlje časa živijo v Franciji. Te družine lahko sprejmejo v rejništvo tudi otroke brez 

spremstva. Po navedbah službe družinam ni treba podpirati ali spodbujati posebne verske pripadnosti, 

saj delujejo v okviru javnih služb. Družine prejmejo 1.300 evrov za otroka na mesec, kar financira 

omenjena služba. 
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V Italiji je občina Verona razvila projekt Znotrajetnično/Homokulturno rejništvo.20 V sklopu dejavnosti 

Centra za družinsko rejniško oskrbo in solidarnost občina Verona že vrsto leta izvaja pomemben pilotni 

preizkus homokulturnega rejništva, ki spodbuja rejništvo znotraj kulturnega okolja otroka migranta in 

ki je edinstven na tem območju ter eden redkih takšne vrste v Italiji. Tovrstna oblika rejništva omogoča 

otroku, da najde v rejniški družini okolje, ki je z vidika kulture, jezika in religije podobno okolju izvorne 

družine. 

 

V skladu s Seznamom dobrih praks (Priloga 1) je pri heterokulturnem rejništvu pomembno poudariti, 

da morajo rejnice_ki upoštevati nekatere elemente: 

Pomembno je, da rejnice_ki otroke sprejmejo ter jim ponudijo počitek in zatočišče tako, da jim 

pripravijo obrok, razkažejo domovanje, jih naučijo uporabljati hišne naprave in jim dovolijo počivati. 

Poleg omenjenega je za ustvarjanje pozitivnih odnosov pomembno praznovanje dogodkov iz otrokove 

kulturne tradicije in organiziranje družinskih družabnih aktivnosti glede na otrokove interese, pri čemer 

so imele prehranjevalne navade še posebej pomembno vlogo pri razvijanju občutka pripadnosti. Otroci 

so velikodušnost rejnic_kov in manjše darove šteli kot znak njihove naklonjenosti. Pogosto so bili 

pozorni na načine, s katerimi so rejnice_ki delovale_i izven svojih rejniških dolžnosti, da bi storili nekaj 

zanje, kar bi sicer storili za lastne otroke, s čimer so jim dali občutek resnične pripadnosti družini.   

 

Glede na starost otrok migrantov se lahko vzpostavijo različne oblike rejništva; podporna nastanitev 

ali namestitev pri rejniški družini le ob koncu tedna bi lahko bila ustrezna za otroke brez spremstva, ki 

so starejši od 16 let, in sicer zaradi naslednjih razlogov: 

 vključevanja v izobraževanje, usposabljanje in/ali delo; 

 učenja jezika; 

 integracije v družbo; 

 upravljanja s financami; 

 upravljanja s prostim časom; 

 učenja kuhanja in gospodinjskih opravil; 

 udeleževanja na dogovorjenih aktivnostih; 

 krepitve zaupanja; 

 iskanja bivališča. 

 

Na kratko, naloga vikend rejništva je pomagati otrokom, da postanejo bolj neodvisni ter jih pripraviti 

na izstop iz sistema varstva in oskrbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Dostopno na http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html (31. 7. 2019). 

http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html%20(3
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PRIPOROČILA V SMERNICAH EU 

 

SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU IN SVETU: Zaščita otrok pri migracijah – 

EVROPSKA KOMISIJA – Bruselj, 12. 4. 2017 – COM (2017) 211:21 

 

Čeprav se je v zadnjih letih uporaba namestitev v družine/rejništva za otroke brez spremstva razširila 

ter izkazala za uspešno in stroškovno učinkovito, je še vedno premalo uporabljena. 

 

Ključni ukrep: zagotoviti, da je na voljo več alternativnih možnosti oskrbe otrok brez spremstva, 

vključno z namestitvijo v družine/rejništvom.  

 

2.2.4 Modul 2 – Psihološki, kulturni in razvojni izzivi/krepitev oskrbe otrok brez spremstva 

 

MODUL 2 – PSIHOLOŠKI, KULTURNI IN RAZVOJNI IZZIVI/KREPITEV OSKRBE OTROK BREZ SPREMSTVA 

 

CILJ MODULA: Modul se osredotoča na posebne potrebe otrok brez spremstva, prednosti in izzive 

rejništva, kulturo in medkulturne kompetence ter čustveno in praktično podporo, ki jo lahko nudimo 

otrokom brez  spremstva.22 

 

TRAJANJE: 120 MINUT 

 

Modul se začne z metodo viharjenja možganov in skupinsko diskusijo, ki udeleženke_ce seznani s 

potrebami, ranljivostjo in kulturo otrok brez spremstva. 

 

PREDMIGRACIJSKA IZKUŠNJA 

 

Včasih ni znano, s kakšnimi stresorji se je otrok moral spopasti. Otrok morda ne ve ali ne razume 

povsem, kaj se je zgodilo v njegovi domovini. Družine lahko otroke pošljejo na varno brez pojasnila za 

svoje odločitve. Pomembno je vedeti, da so otroci brez spremstva morda imeli težave, ki jih uvrščajo v 

kategorijo begunca, in/ali so morda imeli težave, ki jih v to kategorijo ne uvrščajo tako jasno. 

Tisti, ki skrbijo za otroke brez spremstva, pogosto več pozornosti posvečajo težavam in stiskam kakor 

vsakodnevnim življenjskim izkušnjam otrok pred njihovim prihodom v državo sprejemnico. Če 

poznamo nekaj o običajnih življenjskih izkušnjah otrok pred njihovim prihodom, je to lahko resnično v 

pomoč pri vzpostavljanju odnosa z njimi in podpori pri prilagajanju na novo okolje. Kot bo pojasnjeno 

kasneje, je pomembno, da rejnice_ki ne poizvedujejo po nepotrebnem in da vprašanja o otrokovih 

izkušnjah iz predhodnega življenja zastavljajo po posvetovanju s socialno_im delavko_cem in 

skrbnico_kom ter da spoštujejo otrokovo pripravljenost na pogovor o določeni tematiki. 

 

 

                                                           
21 Dostopno na https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0211:FIN:SL:PDF (31. 7. 2019). 
22 Modul sta v okviru projekta FORUM razvili strokovnjakinji dr. Maria Herczog in dr. Muireann Ní Raghallaigh. 

 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0211:FIN:SL:PDF
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MIGRACIJA IN TRANZIT 

 

Predlog posnetkov, ki so lahko koristni za prikazovanje:  

https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk 

https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc  

 

Vaja 5 – Skupinska diskusija 

 

Skupine imajo na voljo 10 minut za viharjenje možganov, nato svoje ugotovitve posredujejo drugim 

udeleženkam_cem. Bistvene ugotovitve lahko zapišejo na tablo in samolepilne listke, ki jih lahko 

nalepijo po dvorani, da bodo med odmori na voljo za ogled vsem udeleženkam_cem ipd. Skupinska 

diskusija pred ogledom naslednjega izročka o postmigracijskih izkušnjah lahko udeleženkam_cem 

pomaga, da se povežejo z vsebino.  

 

POSTMIGRACIJSKA IZKUŠNJA 

 

Prevladuje prepričanje, da predmigracijski stresorji in stresorji med samo migracijo najbolj vplivajo na 

posameznico_ka, vendar raziskave kažejo, da imajo tudi postmigracijske izkušnje zelo močen vpliv. 

Otroci se pogosto ne bodo zmogli spoprijeti s predmigracijskimi izkušnjami izgube in travme ter jih 

uspešno predelati, dokler se ne bodo spoprijeli z neposrednimi postmigracijskimi izkušnjami. Kadar 

otrok pobegne pred bombardiranjem, smrtjo ali uničenjem, pogosto obstaja tveganje, da izvajalke_ci 

storitev ali rejništva zmotno mislijo, da je takšen stresor pomembnejši kot pa na primer težave pri 

opravljanju domačih nalog in da bi morali otroci takšne stvari sprejeti. Pomembno je, da tisti, ki skrbijo 

za otroke, prepoznajo tovrstne stresorje in jih na noben način ne minimizirajo. 

 

Vaja 6 – Skupinsko viharjenje možganov 

 

Predlog za viharjenje možganov s skupino v povezavi z medkulturnimi razlikami. Primer: rejnica je 

otroka, ki je v rejništvu, označila kot 'nevljudnega'. Razlog za to je bil, da je otrok za mizo rekel »Daj mi 

sol« namesto »Prosim, daj mi sol« ali »Lahko dobim prosim sol«. Ko je otrok izvedel, kaj si rejnica misli 

o njem, je bil pretresen. V otrokovi izvorni kulturi je komunikacija namreč veliko bolj neposredna in se 

takšen način izražanja dojema kot normalen. 

 

Naslednja iztočnica je lahko citat iz dela Ambiguous loss (Boss, 1999): »Za težke izgube, ki so jih utrpeli 

begunci, ni predpisanih obredov zdravljenja in ni veliko družbene podpore. Družba ne prepozna z 

lahkoto gorja osebe, ki je izgubila vse, kar ji je bilo dragega v nekdanji domovini. Nadalje so begunske 

družine morda tako preobremenjene s 'prilagajanjem', da si ne morejo privoščiti žalovanja.«23 

 

 

 

 

                                                           
23 Fantino in Colak, 2001, str. 594. 

https://www.youtube.com/watch?v=qDmCYHt4KGk
https://www.youtube.com/watch?v=xpG3jLGGkvc
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POSTMIGRACIJA: AKULTURACIJA 

 

Koristno je, da rejnice_ki razumejo proces akulturacije in različne strategije, ki jih lahko otroci brez 

spremstva uporabijo pri stiku z novo kulturo.  

 

Za nekatere osebe proces akulturacije ni težaven, pri drugih vodi do 'akulturacijskega stresa', v 

nekaterih primerih pa vodi v psihopatologijo zaradi sprememb v kulturnem kontekstu, ki presegajo 

posameznikovo_čino sposobnost obvladovanja le-teh. 

 

Akulturacija je dvosmeren proces: »V kateri koli medkulturni situaciji lahko ena skupina prodre v drugo 

ali pa jo ignorira, in skupine tako ostanejo bodisi kulturno ločene bodisi se povežejo.«24 

 

Migrant_ka se torej odloči, (a) ali je pomembno ohranjati svojo kulturno identiteto; (b) ali je 

pomembno razviti odnos s širšo družbo. Ti dve razsežnosti sta neodvisni druga od druge. Migrantke_i 

privzamejo različne akulturacijske pristope, na podlagi teh pa izberejo določen način ravnanja. 

 

Asimilacijski pristop/strategija: migrant_ka si prizadeva za vključenost v druge kulture in želi opustiti 

svojo kulturo. 

 

Separacijski pristop/strategija: migrant_ka želi ohraniti svojo kulturo in se ne želi vključiti v druge 

kulture. 

 

Integracijski pristop/strategija: migrant_ka želi ohraniti svojo kulturo in hkrati išče interakcijo z drugimi 

kulturami. 

 

Marginalizacijski pristop/strategija: migrant_ka ne želi ohranjati svoje kulture niti ne želi razviti odnosa 

s pripadniki_cami druge kulture. 

 

RANLJIVOST 

 

Ranljivost je opredeljena kot: »Zmanjšana zmožnost posameznice_ka ali skupine, da predvidi, se 

spoprime, zoperstavi in okreva od vpliva naravne ali od človeka povzročene nevarnosti ...« Druga 

opredelitev ranljivosti se glasi: »Ranljive skupine so skupine ljudi, ki zaradi dejavnikov izven njihovega 

vpliva nimajo enakih možnosti kot druge družbene skupine ali ki so nesorazmerno bolj izpostavljene 

zdravstvenim tveganjem, pogosto pri zadovoljevanju svojih temeljnih potreb.« 25 

 

 

 

 

                                                           
24 Berry, J. W. , 2001. A psychology of immigration.’ Journal of Social Issues, 57(3).  
25 The Health and Environment Lexicon: Multi-Language Glossary of Health & Environment Terminology, Svetovna zdravstvena organizacija, 

2016. 
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TRAVMA26 

 

V mnogih kulturah se morda namesto čustvenih izrazov za opis stiske uporabljajo izrazi kot so slabost, 

glavobol, bolečine v prsih ali želodcu. Treba je prepoznati PTSM (posttravmatsko stresno motnjo) in 

nuditi strokovno podporo otroku pa tudi osebi, ki skrbi za otroka, da bo prepoznala znake in simptome 

motnje ter bo seznanjena z optimalnimi načini podpore. 

Pred prihodom v državo sprejemnico so bili otroci migranti mesece ali leta izpostavljeni težkim 

stresnim dejavnikom, kot so fizična zloraba, vojna in življenjsko ogrožujoče okoliščine. Če ob sebi 

nimajo bližnje osebe, so ti otroci in mladostniki_ce zelo ranljivi_e za razvoj s travmo povezanih 

duševnih motenj, kot so posttravmatska stresna motnja (PTSM), depresija ali tesnoba.27 

 

Oskrba, ki temelji na poznavanju travme in ustreznem prepoznavanju posebnih potreb na področju 

duševnega zdravja otrok brez spremstva, predstavlja izjemno pomemben izziv, s katerim se srečujejo 

rejniške družine. To velja zlasti, ker je dostop beguncev_k do redne zdravstvene oskrbe na področju 

duševnega zdravja omejen zaradi kulturnih in jezikovnih ovir ter omejenih sredstev in pripravljenosti 

sistema duševnega zdravja za obravnavo omenjene populacije, v mnogih državah pa tudi za obravnavo 

drugih otrok in mladostnikov_c, ki potrebujejo tovrstno pomoč. 

 

ODPORNOST (v ang. RESILIENCE) 

 

Odpornost lahko opredelimo kot vrsto pojavov, za katere so značilni pozitivni izidi kljub resnim 

grožnjam prilagoditvi ali razvoju.28 

 

Kaj krepi odpornost pri otrocih brez spremstva? 

 

Socialna podpora: Glede na dejstvo, da je večina otrok brez spremstva mladostnikov_c, ne preseneča, 

da so vrstniki_ce še posebej pomembni_e pri zagotavljanju socialne podpore. Ena izmed potencialnih 

pomanjkljivosti rejništva je, da otroci ne bivajo s sovrstniki_cami, v primerjavi z institucionalno oskrbo, 

kjer mladi sobivajo s svojimi vrstniki_cami. Tako je torej ključnega pomena, da imajo otroci brez 

spremstva možnost druženja s sovrstniki_cami – vključno z drugimi otroki iz njihovega 

etničnega/kulturnega/verskega okolja, drugimi otroki brez spremstva in mladimi iz drugih kultur 

(vključno z državljani_kami države sprejemnice). 

 

Religija/duhovnost: Pomembno je vedeti, ali ima religija pomembno vlogo v življenju otroka brez 

spremstva. Religija je lahko vir tolažbe in pomoči ter lahko predstavlja kontinuiteto v obdobju nenehne 

diskontinuitete. Na primer, odnos z Alahom ali Bogom lahko ostane stalnica, kadar so vsi drugi odnosi 

v otrokovem življenju novi ali spremenjeni. Prav tako je lahko udeležba pri verskih obredih otrokom v 

veliko pomoč. 

 

                                                           
26 Izročki predavanja Anice Mikuš Kos Pomoč pri okrevanju od travm in izgub ter krepitev psihične odpornosti so del Priloge 3.  
27 Jensen, Fjermestad, Granly in Wilhelmsen, 2015. 
28 Masten, 2001, str. 228. 
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Kulturna interpretacija izkušenj: Na primer, v kulturah, kjer je navada, da otroci že v mladih letih 

zapustijo družino, se to šteje kot pomemben korak v razvoju posameznika_ce. 

 

Izogibanje/potlačitev in odvračanje pozornosti (hobiji, prostovoljstvo, delo): Eden izmed načinov, s 

katerimi se otroci spoprijemajo s težavami, je, da se izogibajo mislim in pogovorom o stvareh, ki jih 

vznemirjajo ali jim povzročajo skrbi (na primer o dogajanju v njihovi domovini, družinskih članih, 

možnosti deportacije). Nekateri otroci se zamotijo, tako da nimajo časa razmišljati o perečih stvareh in 

od njih odvračajo pozornost. Čeprav lahko strokovnjaki_nje in rejnice_ki včasih na odvračanje 

pozornosti gledajo kot na negativen način spoprijemanja s težavami, ki na dolgi rok ne bo imel 

pozitivnih učinkov, je pomembno otroku pustiti, da deluje v skladu s svojim ritmom, in počakati, da bo 

pripravljen na pogovor o teh stvareh. 

 

Izobraževanje: Osredotočanje na izobraževanje je prav tako lahko eden izmed načinov odvračanja 

pozornosti, hkrati pa otroku predstavlja cilj, ki si ga prizadeva doseči. Mladi ljudje so lahko zelo 

ambiciozni in družine morda od njih glede izobraževanja pričakujejo zelo veliko – ker so v Evropi in 

zaradi  domneve, da so tu boljši izobraževalni sistemi. 

 

Samostojno/neodvisno delovanje: Še en vir odpornosti in način soočanja je samostojno delovanje. 

Otroci so bili pogosto precej neodvisni, preden so zapustili izvorno državo in med samim potovanjem. 

V njihovih kulturah jih morda ne obravnavajo več kot otroke, kar lahko predstavlja izziv za rejnice_ke. 

Pomembno se je o tem pogovoriti in otroku omogočiti določeno stopnjo neodvisnosti, po predhodnem 

posvetovanju s skrbnicami_ki in socialnimi delavkami_ci. 

 

KREPITEV ODPORNOSTI 

 

Na odpornost vplivajo sledeči dejavniki: individualni dejavniki, družinski dejavniki in zunanje okolje. 

Individualni (otrokovi) dejavniki zajemajo razsežnosti, kot so socialne veščine, samozavedanje, 

občutenje empatije in samonadzor. Družinska razsežnost vključuje: odnos med starši in otroki, 

vrednost družbene vloge in starševsko harmonijo. Razsežnost okolja vključuje: uspešne šolske izkušnje, 

mrežo prijateljev_ic, vrednost družbene vloge in mentorske odnose. 

Področje družbenega povezovanja vključuje razsežnost šole, družine in prodružbenih norm. Šolska 

razsežnost meri otrokovo dojemanje vrednosti šole; družinska razsežnost meri otrokovo čustveno 

povezanost z družino; razsežnost prodružbenih norm meri otrokovo sposobnost zaupanja in 

sodelovanja z drugimi ter zmožnost videnja dobrega v ljudeh.  

 

Področje osebnostnih kompetenc vključuje naslednje: dojemanje samega sebe, samokontrolo in 

zmožnost otrokovega upravljanja s samim sabo ter pozitivna pričakovanja, ki merijo otrokovo 

percepcijo lastne prihodnosti. Ta razsežnost je zlasti pomembna za razumevanje in delo z 

nedokumentiranimi otroki brez spremstva zaradi pomanjkanja nadzora nad situacijo, ki ga morda 

občutijo, kar lahko negativno vpliva na njihov pogled na lastno prihodnost. 

 

Samoangažiranost raziskuje otrokovo odločnost, kar je prav tako ključen dejavnik za otrokovo 

sposobnost reševanja in premagovanja težav. 
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Področje socialnih kompetenc lahko najbolje opišemo kot kvaliteto in ne kot niz veščin ali sposobnosti. 

Opredeljuje se kot moč posameznika_ce, da se v okolju znajde in z drugimi sodeluje na prijateljski in 

kooperativen način.  

 

Asertivnost meri otrokovo zmožnost vprašati za pomoč ali nasvet, kadar meni, da to potrebuje.  

 

Zaupanje se lahko presoja na podlagi posameznikovega_činega počutja všečnosti drugim, občutka 

aktivne vključenosti in članstva v skupnosti ter občutka za druženje. Sodelovanje/doprinašanje meri 

posameznikovo_čino dojemanje lastne pripravljenosti sodelovanja z drugimi na prijateljski in 

kooperativen način. 

 

Dejavnike tveganja sestavljajo tri dimenzije: družinsko okolje, vrstniške skupine in sosedsko okolje ter 

osebno vedenje. 

 

Dimenzija družinskega okolja vključuje raven družinskega nadzora in interakcije.  

 

Dimenzija vrstniškega in sosedskega okolja meri raven uporabe alkohola in drugih substanc, 

izpostavljenosti nasilju ter odnosa do uporabe alkohola in drugih drog ter odnosa do drugih tveganih 

vedenj. 

 

Otrokovo dojemanje večjih življenjskih izkušenj je sestavljeno iz niza postavk, ki zagotavljajo opisne 

podatke o otrokovih prejšnjih izkušnjah. Izkušnje iz bivanja v domovini lahko vključujejo na primer 

naslednje postavke: ali so pred prihodom v trenutno državo bivanja živeli pri družini oziroma s kom so 

živeli, kdo jih je vzgojil, kakšne so njihove šolske in delovne izkušnje, kako so z njimi ravnali v 

gospodinjstvu in zakaj so se odločili za odhod oziroma so bili primorani oditi. Izkušnje migracije 

vključujejo postavke, kot so način ravnanja, ki so ga bili med potjo deležni, željo po izobraževanju, 

zaposlitvi ali združitvi z družino. 

 

POMOČ PRI KREPITVI ODPORNOSTI  

 

Pri nudenju pomoči za krepitev odpornosti je treba upoštevati naslednje elemente:29 

 

Povezanost: iskanje podporne mreže (družina, prijatelji_ce, vrstniki_ce); ohranjanje povezanosti; vzeti 

si čas in zmožnost za mreženje; nudenje in sprejemanje vzajemne podpore. 

 

Radovednost: zanimanje za pretekla in morebitna prihodnja dogajanja, za lastne občutke in čustva ter 

občutke in čustva drugih; občutek čudenja, občutek raziskovanja, zmožnost neobupanja ob težavah in 

postavljanje vprašanj. Rejnice_ki morajo biti previdne_i glede obsega njihove radovednosti in vprašanj, 

ki jih postavljajo. 

 

Komunikacija: prizadevanje za razvijanje komunikacijskih spretnosti; artikuliranje misli in občutkov; 

redni, proaktivni in učinkoviti načini komuniciranja. 

                                                           
29 Dostopno na https://hubpages.com/education/A-Simple-Guide-to-Teaching-Resilience (31. 7. 2019). 

https://hubpages.com/education/A-Simple-Guide-to-Teaching-Resilience
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Nadzor in obvladovanje kriz: ponovno vzpostaviti nadzor; naučiti se mirno in učinkovito obvladovati 

krize; učiti se na napakah; preprečiti in, če je mogoče, izogniti se paniki. 

 

Sprememba in sprejemanje: sprejemanje spremembe kot nekaj neizogibnega; priprava na 

spremembe z zavedanjem, da se bodo slej ko prej pojavile; ohranjanje pozitivnega pristopa ob 

vsakdanjih spremembah; osredotočanje na stvari, ki jih je moč spremeniti. 

 

Jasnost osredotočenosti: razdelitev ciljev na manjše obvladljive dele; ohranjanje osredotočenosti na 

naloge in njihovo izpolnitev; sprememba pristopa, če ne deluje; pozitivne povratne informacije ob 

manjših sprotnih uspehih. 

 

Zaupanje: pozitivna samopodoba; dojemanje uspehov in neuspehov kot del truda; dojemanje truda in 

sposobnosti kot spretnosti, ki se jih je mogoče naučiti; učinkovitost; vrednotenje lastnih idej; 

prispevanje. 

 

Kreativnost: čas za sprostitev, hobije, šport in interesne dejavnosti, neodvisne od učenja, dela in 

dolžnosti; sposobnost razvijanja novih idej; sposobnost fleksibilnega mišljenja in reševanja problemov. 

 

TESNOBA 

 

Kadar pomislimo na tesnobo, si ob tem predstavljamo nekatere najbolj pogoste znake, na primer 

zaskrbljenost, preveč razmišljanja, panične napade itd. Vendar pa se tesnoba manifestira v različnih 

oblikah in na različne načine. Pomembno je, da se zavedamo, da anksioznost pogosto pomeni več kot 

samo zaskrbljenost, zato je treba natančno oceniti vse simptome, ki so lahko znaki tesnobe. Otroci brez 

spremstva lahko izkazujejo zelo neobičajne oblike tesnobe, ki negativno vplivajo na njihovo življenje, 

in potrebujejo pomoč strokovnjakov_inj in/ali podporne skupine pri diagnostiki in obravnavi.  

 

Simptomi lahko vključujejo: 

 vznemirjenost, 

 nemir, 

 nepazljivost, slabo osredotočenost, težave s koncentracijo, 

 somatske simptome, npr. glavobole ali bolečine v želodcu, 

 izogibanje, 

 izbruhe jeze, 

 jok, 

 zavračanje obiskovanja šole, 

 zlom pred odhodom v šolo zaradi oblačil, pričeske, čevljev, nogavic, 

 zlom po vrnitvi iz šole zaradi domače naloge, 

 težave pri prehodih znotraj šole in med šolskimi in drugimi/športnimi dejavnostmi, 

 težave s spancem, 

 visoka pričakovanja glede šolskega uspeha, domačih nalog in športnih uspehov. 
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Otroci brez spremstva izkazujejo različne reakcije, glede na lastne izkušnje in težave, opisane v 

predhodnih poglavjih, vendar pa lahko kažejo podobne simptome kot kateri koli otrok, ki se sooča s 

stresnimi okoliščinami ali težavami v duševnem zdravju. Prav tako se lahko zgoraj navedeni simptomi 

nanašajo na pojave, ki so običajni za fazo odraščanja in morda niso indikatorji tesnobe. 

 

EMPATIJA 

 

Empatija je temeljna ''človekova'' sposobnost. Beseda empatheia pomeni ''sočutenje'', sposobnost 

zaznavanja subjektivne izkušnje druge osebe. Empatičen odziv je poskus postaviti se na mesto drugega, 

pri čemer nam čustveno izkustvo ne razodene le čustev, temveč tudi motive druge osebe. Empatija je 

poskus razumevanja druge osebe z vidika notranjosti te osebe in ne le z vidika zunanje_ga 

opazovalke_ca. 

 

Najpomembnejši vidiki empatije: 

1. Zavedanje stanja drugega. 

2. Razumevanje tega stanja. 

3. Osebno poistovetenje z dano situacijo. 

4. Ustrezen čustveni odziv. 

 

Zaviranje empatije: 

1. Čustveno zanemarjanje, zloraba in trpinčenje povzročajo empatično otopelost. 

2. Stres zmanjšuje sposobnost empatije do potreb drugih. 

3. Čustvena zloraba povzroča hiperpozornost na namige, ki signalizirajo grožnjo. Takšna 

obsesivna zaskrbljenost zaradi občutkov drugih v otroštvu vodi do stanja v odraslosti, ko oseba 

trpi zaradi intenzivnih čustvenih nihanj. 

 

Empatija je temeljna človeška sposobnost, posebej pomembna pa je pri strokovnjakih_njah na 

področju oskrbe in pri starših. Pomagati otroku občutiti empatijo je osnova za integracijo v katero koli 

družino, vrstniško skupino, družbo itd. Ponavljajoče izkušnje stresa vplivajo na možgane in ustvarjajo 

škodljive miselne povezave. Dejavniki tveganja, kakršni so družinsko nasilje, zloraba otrok in 

zanemarjanje, mednosečniška in poporodna depresija, zasvojenost matere in revščina, nimajo le 

aditivnega, temveč celo negativen multiplikativni učinek na razvoj možganov. 

 

NEZAUPANJE 

 

Otroci brez spremstva so pogosto nezaupljivi do ljudi, s katerimi pridejo v stik ob prihodu v Evropo. 

Pomembno je, da rejnice_ki to nezaupanje razumejo in ga sprejmejo ter da ga ne izpostavljajo kot 

problem.  

 

Razlogi za nezaupanje:30 

 

                                                           
30 Ní Raghallaigh, M., 2013. 
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Pretekle izkušnje: na primer izkušnje, ko so otroke razočarali družinski člani ali predstavniki oblasti. 

Takšen je primer dekleta, ki je s pomočjo matere pobegnilo iz domovine, ker je njen oče s svojimi 

dejanji ogrozil dekletovo varnost. Naslednji je primer dečka, katerega bližnji sosedje, ki so bili družinski 

prijatelji, so se ob izbruhu konflikta pridružili nasprotni strani. Deček ni vedel, komu lahko zaupa. 

 

Navajenost na nezaupanje (življenje v režimu, v katerem nihče nikomur ne zaupa), ker nikoli ni znano, 

na kateri strani so ljudje. 

 

Doživeti nezaupanje drugih: diskurzi o nezaupanju do prosilcev_k za mednarodno zaščito so zelo 

razširjeni. Otroci so deležni nezaupanja javnosti ter stališč uradnih oseb, ki jim ne verjamejo ali so do 

njih sumničavi. 

 

Nezmožnost povedati resnico: otroku je morda družinski član ali tihotapec naročil, da ne sme povedati 

resnice. Težko je zgraditi zaupen odnos, kadar oseba čuti, da ne more povedati resnice. 

 

Nezadostno poznavanje ljudi v novem okolju: otrok je morda pravkar prispel v državo. Tudi v najbolj 

pozitivnih okoliščinah je težko vedeti, komu zaupati in komu ne. Kadar je otrok izkusil težave in kadar 

je v drugem kulturnem okolju, je to lahko še napornejše (na primer težave pri razumevanju 

komunikacijskih znakov, ki se kulturno razlikujejo).  

 

Nezaupanje z namenom: otroci se ga poslužujejo kot del preživetvene strategije in za zaščito, zato se 

tovrstnega vedenja ne sme patologizirati. 

 

KULTURA IN MEDKULTURNE KOMPETENCE 

 

Identiteta – kultura predstavlja bistveni del posameznikove_čine identitete. Razvijati identiteto med 

odraščanjem je ključnega pomena. 

Samozavedanje – ključnega pomena je, da so rejnice_ki samozavestne_i glede kulture. Morajo 

razumeti, kaj štejejo kot del svoje kulture ter katere vrednote in načini vedenja so poudarjeni znotraj 

te kulture. Imeti morajo razvito mnenje o kulturnih razlikah. 

Povezave s kulturno kontinuiteto in jezikom – kulturna kontinuiteta je pogosto koristna za otroke. Na 

primer, če rejnice_ki poznajo nekaj besed v otrokovem maternem jeziku ali se nekoliko poučijo o 

otrokovi kulturi, bo otroku na ta način omogočena kulturna kontinuiteta, kar mu bo koristilo (na primer 

pri kupovanju hrane in pripravi jedi, ki izvirajo iz otrokove kulture). 

 

Vaja 7 – Skupinska diskusija 

 

Kaj razumemo pod pojmom kultura? 

Kadar pomislimo na kulturo otroka brez spremstva, ki ga poznamo, na kaj pomislimo? 

Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) definira kulturo kot 'posebne duhovne, 

materialne, intelektualne in čustvene značilnosti družbe ali družbene skupine', ki vključujejo 'poleg 

umetnosti in literature, način življenja in sobivanja, sistem vrednot, tradicij in verovanj'. 
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Medkulturne kompetence 1 

 

Kritika medkulturnih kompetenc: obstajajo mnenja, da je medkulturne kompetence nemogoče doseči; 

skupinske karakteristike lahko v primerjavi z individualnimi prevzamejo prednostni položaj – to vodi v 

stereotipizacijo; potrebno je priznavanje subkultur.  

 

Treba je izpostaviti, da rejnica_k ne potrebuje poglobljenega znanja o določeni kulturi. Čeprav je lahko 

koristno brati o kulturi ali se o tem pogovarjati s pripadniki zadevne kulture, je treba ideje o kulturi 

jemati kot okvirne – morda so tipične za neko kulturo, vendar to ne pomeni, da so trajne in 

nespremenljive. Potrebno je nenehno ohranjanje drže 'spoštljivega zanimanja'. Pripravljenost na 

učenje je ključno. Samozavedanje je temeljnega pomena. Bistveno je poznavanje lastne kulture in 

lastnih predsodkov proti drugim kulturam. 

 

Medkulturne kompetence 2 

 

Ves čas je treba upoštevati kulturni faktor – hkrati se je potrebno zavedati, da ni vse 'kulturno 

pogojeno'. 

Toda upoštevanje kulturnih razlik se ne sme sprevreči v kulturno stereotipizacijo; to je predvsem 

pomembno za rejnice_ke, ki imajo morda nekaj znanja o določeni kulturni skupini (iz predhodnih 

rejniških izkušenj ali ker so sami pripadnice_ki te skupine). 

 

Potencialne kulturne razlike 

 

Potencialne/morebitne kulturne razlike so navedene na izročku (Priloga 3); navedbe na desni strani so 

(do neke mere) nasprotne navedbam na levi strani. Osrednje vodilo naj bo razmislek o tem, kako se 

lahko ljudje deloma razlikujejo med sabo zaradi razlik v kulturi. 

 

Pomembno je poudariti, da ne moremo kategorizirati celotnih kultur v smislu uvrščanja v enega od teh 

dveh kategorij – nevarnost esencializma. 

 

REJNIŠTVO ZA OTROKE BREZ SPREMSTVA: PREDNOSTI IN IZZIVI 

 

Prednosti rejništva v primerjavi z drugimi oblikami oskrbe: 

 vzpostavljanje odnosov, 

 krepitev odpornosti, 

 spodbujanje integracije, 

 razvijanje zaupanja, 

 omogočanje dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja, socialne podpore, 

 kontinuiteta v zagotavljanju oskrbe. 

 

Izzivi rejništva v primerjavi z drugimi oblikami oskrbe: 

 negotovost (čas, status, želje), 

 starost otroka/mladostnika_ce, 
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 težave pri pridobivanju rejnic_kov, 

 rejniki_ce običajno niso strokovno usposobljeni_e kot strokovnjaki_nje, ki delajo v 

institucionalni oskrbi. 

 

ČUSTVENA IN PRAKTIČNA PODPORA 

 

Kako lahko rejnice_ki zagotavljajo podporo: 

 z osredotočanjem na pomen medkulturnih kompetenc; 

 z aktivnim poslušanjem; 

 s spoštovanjem molčečnosti: z razumevanjem, da otrok morda ne želi govoriti o 

preteklih izkušnjah in jim morda ne zaupa ter s prilagajanjem otrokovem tempu; 

 s prepoznavanjem otrokovih močnih plati in interesov ter spodbujanjem le-teh; 

 s ponovno vzpostavitvijo stanja 'normalnosti'; 

 z zagotavljanjem otrokove participacije (upoštevanje otrokovega mnenja); 

 z obvladovanjem čustev (vključno z obvladovanjem jeze); 

 s pomočjo otrokom pri postavljanju in doseganju realnih ciljev: podpora otrokom brez 

spremstva pri zastavljanju in doseganju ciljev je pomembna, saj imajo otroci številne 

neuresničljive želje in si zastavljajo nedosegljive cilje, kar ima lahko škodljive posledice 

za njihovo duševno zdravje; 

 z zagotavljanjem podpore v zvezi s prošnjo za mednarodno zaščito in v drugih 

administrativnih postopkih. Vrsta podpore je odvisna od otrokovih želja in naj se 

zagotovi ob predhodnem posvetovanju s socialno_im delavko_cem ali skrbnico_kom. 

Na primer, rejnik_ca mora biti pripravljen_a in zmožen_na prisluhniti otrokovi zgodbi, 

če jo ta želi povedati; zavedati se mora stresa in tesnobe, ki ju otrok doživlja pred 

zaslišanjem v postopku za mednarodno zaščito, in otroku nuditi podporo v tej obravnavi; 

otroku naj zagotovi podporo pri pozitivnem ali negativnem izidu prošnje za mednarodno 

zaščito oziroma v drugih administrativnih postopkih. Otrok bo morda potreboval pomoč 

pri urejanju dokumentacije; 

 s povezovanjem z organizacijami, ki izvajajo obšolske dejavnosti itd.; 

 z zagotavljanjem dostopa do storitev, vključno z izobraževanjem, zdravstvenim 

varstvom, rehabilitacijo, igro, prostočasnimi aktivnostmi; 

 s podporo pri iskanju družine in stikov, če je to v otrokovo največjo korist; 

 s podporo pri skrbi za finance in upravljanju s stroški, kuhanju in drugih gospodinjskih 

opravilih ter iskanju namestitve (v primeru odhoda iz rejništva). 
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2.2.5 Modul 3 – Podporne mreže in oblike strokovnega partnerstva; pridobivanje, ocena primernosti, 

proces izbiranja in povezovanja, usposabljanje rejnic_kov, spremljanje in nadzorovanje izvajanja 

rejništva 

 

MODUL 3 – PODPORNE MREŽE IN OBLIKE STROKOVNEGA PARTNERSTVA; PRIDOBIVANJE, OCENA 

PRIMERNOSTI, PROCES IZBIRANJA IN POVEZOVANJA, USPOSABLJANJE REJNIC_KOV, SPREMLJANJE IN 

NADZOROVANJE IZVAJANJA REJNIŠTVA 

 

CILJ MODULA: Modul se osredotoča na ocenjevanje mreže, zagotavljanje tehnik in strategij za 

pridobivanje najprimernejše_ga rejnice_ka za posameznega otroka; zagotavljanje usposabljanja in 

sistema ustreznega spremljanja in nadzorovanja izvajanja rejništva. 

 

TRAJANJE: 150 MINUT 

 

Modul je razdeljen na 3 podmodule: 

 

Modul 3.A: Prepoznavanje podpornih mrež in oblik strokovnega partnerstva (45 minut). 

 

Modul 3.B: Pridobivanje in ocena primernosti rejnic_kov, proces izbiranja in povezovanja rejnice_ka 

(75 minut). 

 

Modul 3.C: Usposabljanje rejnic_kov, spremljanje in nadzorovanje izvajanja rejništva (30 minut). 

 

MODUL 3.A – PREPOZNAVANJE PODPORNIH MREŽ IN OBLIK STROKOVNEGA PARTNERSTVA 

 

TRAJANJE: 45 MINUT 

 

PODPORNA MREŽA IN OBLIKE STROKOVNEGA PARTNERSTVA: 

 

 ocena socialne mreže: kaj to je in kako ocenjevanje izvesti (metodologija in tehnike);  

 formalna in neformalna družbena podpora; 

 medstrokovno timsko delo. 

 

PODPORNA NARAVNA MREŽA IN INTERDISCIPLINARNO MREŽENJE 

 

Obstajata dva tipa mreže: podporna naravna mreža in interdisciplinarna mreža. 

 

Naravna mreža: zadeva odnose med aktivnimi in motiviranimi osebami (strokovnjaki_njami ali laiki), 

ki so prisotne pri kompleksnih življenjskih dogodkih, pri čemer je naloga socialne_ga delavke_ca 

posredovanje pri grajenju odnosov, prepoznavanje pozitivnih dejavnikov in spodbujanje odprtega 

dialoga (Seikkula in Arnkil, 2006). Usmerjanje socialne_ga delavke_ca omogoča osebam, ki želijo doseči 

skupen cilj, da se osredotočijo na skupne interese in sodelovanje, s tem pa oblikujejo podporno 

naravno mrežo. V primeru rejništva to pomeni pomoč rejniškim družinam pri izboljšanju njihovih 
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socialnih mrež v obliki povezovanja s sorodniki_cami, prijatelji_cami, sosedi_ami, ljudmi, ki prebivajo v 

skupnosti, in izvajalci_kami storitev na različnih področjih (šola, delo, socialne storitve, nevladne 

organizacije, prostovoljstvo itd.), ki so zainteresirani_e za pomoč rejnicam_kom in otrokom brez 

spremstva. 

 

Socialna_i delavka_ec identificira osebe, ki na pozitiven način sodelujejo v procesu obvladovanja težav 

in med sabo še niso povezane ter se vključi v ta razmerja. Skozi strokovno vodenje socialna_i 

delavka_ec motivira osebe, da se medsebojno povežejo, sodelujejo, si delijo naloge, skupaj razmišljajo 

in namensko delujejo pri nalogah, s katerimi se soočajo. Ta strokovna dejavnost se imenuje relacijsko 

vodenje podporne naravne mreže. Socialna_i delavka_ec opazuje in na novo oblikuje dogajanje v 

mreži, spremlja občutke, ki pri tem nastajajo, in jih izpostavi, da postanejo vidna članom_icam mreže, 

poudari pomen določenih vidikov razmišljanja, ki se jih ponovno predela in podvrže skupni refleksiji, 

ter povzame zamisli, ki jih oblikuje mreža, v namen nadaljnjega preoblikovanja in refleksije o strategiji 

ukrepov ali novih izzivov, s katerimi se bo treba soočiti. 

 

Socialni_a delavec_ka, ki vodi mrežo, ima dve funkciji: hkrati deluje znotraj in zunaj mreže, saj je tako 

aktiven_na član_ica mreže kakor tudi njen_a vodja. Vodstveni položaj socialne_ga delavke_ca ne 

izključuje možnosti, da sodeluje v mreži kot njen_a član_ica, ki skupaj z drugimi člani_cami razglablja o 

zadevah, ki jih je moč urediti, izraža svoje mnenje ter zagotavlja vire in sredstva. Kljub temu je 

pomembno, da ohrani funkcijo relacijskega vodstva na prvem mestu in da s svojo pristojnostjo 

sprejemanja odločitev in s svojimi zamislimi ne usmerja in ne vpliva na razmišljanje članov_ic, temveč 

deluje v smeri spodbujanja in povezovanja skupnega razmišljanja vseh članov_ic. Socialni_a delavec_ka 

v tej situaciji deluje v konstruktivnem dialogu z drugimi člani_cami, skupaj z njimi oblikuje 

interpretacije in z njimi identificira poti, ki jih je treba upoštevati. 

 

Mreža zagotavlja vključenost različnih deležnic_kov z različnimi strokovnimi znanji in izkušnjami, ki 

začasno združene_i pod skupnim ciljem delujejo na enaki statusni (nehierarhični) ravni. 

Strokovnjak_inja ima lahko enake možnosti udejstvovanja kot drugi (vključno z nestrokovnjaki_njami) 

ali pa deluje kot opazovalka_ec/posrednica_k, ki povezuje in skrbi, da je mreža fluidna in deluje na 

podlagi načela refleksije izvedenih dejanj (Archer, 2003). 

 

Podporna mreža: Preden socialno_ega delavko_ca (delujočo_ega iz relacijske perspektive) dojamemo 

kot članico_a mreže, je treba vedeti, da je ob stiku z rejniško družino njena/njegova naloga poiskati 

podporno mrežo. S tega stališča je ena izmed sposobnosti socialne_ga delavke_ca zmožnost presoje, 

ali posameznikovo/storitveno okolje že vključuje ljudi, ki se s težavo ukvarjajo, kdo ti ljudje so, kakšni 

so njihovi medsebojni odnosi (in ali odnosi med njimi sploh obstajajo) ter kako se povezati z njimi. V 

tem primeru je zelo pomembno pravilno izpeljati proces ocenjevanja, v katerem se o relacijskih virih 

poroča skozi uporabo analize socialnih mrež za proučevanje osrednjega akterja (osebe ali družine) in 

odnosov, ki obdajajo to osebo ali družino (tj. egocentrična analiza; znana tudi kot analiza osebne 

mreže). Egocentrična analiza poudari učinek, ki ga imajo majhne mreže na vedenje, kar poudari 

potrebo po tem, da izvajalke_ci in raziskovalke_ci raziščejo posameznikovo_čino lokalno mrežo, da bi 

bolje razumeli raven rizičnih in zaščitnih dejavnikov, ki vplivajo na posameznico_ka. 



   

  

 

 

42 
 

Interdisciplinarna mreža: Kjer že obstaja podporna naravna mreža, je naloga socialne_ga delavke_ca 

spremljanje in utrjevanje že obstoječih socialnih ukrepov. Kjer takšne mreže še ni, je naloga 

socialne_ga delavke_ca iskanje in spodbujanje razvoja takšne mreže v zvezi z obstoječim 

problemom. Njena/njegova naloga je, da poišče podobna spoznanja, ki bi lahko bila podlaga za 

aktiviranje interesa za prepoznavanje rešitve problema. To dejavnost bi lahko opredelili kot 'javno 

predstavitev ciljev', v kateri socialna_i delavka_ec predstavi svoje razumevanje situacije, s tem pa 

pomaga drugim deležnicam_om, da se medsebojno prepoznajo na načine, ki jim do tedaj niso bili jasni 

in so postali jasnejši zaradi ukrepov socialne_ga delavke_ca. Na tak način lahko socialna_i delavka_ec 

zgradi podporno mrežo. 

 

Vaja 8 – Preučitev mreže rejniške družine 

 

Narišite mrežo družine Novak, ki se zanima za rejništvo Mousse (16), ki je otrok brez spremstva. 

Novakova nimata otrok, mož je obrtnik, žena je učiteljica na osnovni šoli. Rada imata šport, njuni družini 

živita v istem mestu kot onadva, mož je prostovoljec v civilni zaščiti, žena pa je članica združenja javnih 

knjižnic. Zamislite si njuno mrežo in jo narišite. 

 

Drugi tip mreženja je tradicionalnejši in vključuje ustvarjanje povezav med strokovnjaki_njami, ki so 

vključene_i v posamezni primer, ter njihovimi pristojnimi organizacijami: treba je uporabiti 

multidimenzionalni pristop. To ne pomeni zgolj vzporejanja različnih vidikov (zdravstvenega, 

psihološkega, socialnega, izobraževalnega itd.), temveč izpostavi potrebo po njihovi integraciji z 

namenom zagotavljanja individualnih rešitev glede na potrebe rejniške družine in otrok brez 

spremstva.  

 

V primeru rejništva otrok brez spremstva so vključene sledeče službe: socialne službe, sodišče za 

mladoletnike_ce, zdravstvene in izobraževalne službe, organizacije, ki izvajajo programe 

usposabljanja itd. 

 

Strukturni dejavniki, ki omogočajo sodelovanje pri oskrbi, vključujejo skupinsko vodenje, organizacijsko 

kulturo, ki podpira sodelovanje in učinkovite načine komuniciranja. Za zagotavljanje optimalnega 

delovanja interdisciplinarnega tima je treba jasno določiti vloge in odgovornosti njenih članic_ov. 

Strokovnjaki_nje, ki so del tima, razpolagajo z različnimi ravnmi poznavanja strokovnega področja 

drugih članic_ov, zato je učinkovita komunikacija bistvenega pomena. 

 

Z vidika postopkovne plati je integracijo treba podpirati na praktičen način skozi rabo učinkovitih orodij 

(operativnih protokolov, smernic, razširjanja uporabe IKT itd.), še pred tem pa je treba ustvariti skupno 

kulturo, kulturo povezovanja različnih strokovnih področij, sicer bi imela orodja zgolj birokratsko 

funkcijo. 

 

Z uporabo orodja večdimenzionalnih enot za vrednotenje je mogoče doseči celovito oceno problema, 

s tem pa osvetliti različne perspektive, kar je nepogrešljiv korak pri oblikovanju individualnih ukrepov. 

Poenoteno vodenje projekta tako podpira vodja primera (ang. case manager), dejanski vezni člen med 

različnimi fazami projekta, različnimi deležnicami_ki in različnimi strokami. 
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KLJUČNE RAZSEŽNOSTI INTERDISCIPLINARNEGA TIMSKEGA DELA: 

 demokratičen pristop, 

 prizadevanje za odpravo stereotipov in ovir, 

 predpisan čas za razvoj timskega dela ločeno od prakse, 

 dobra komunikacija, 

 skupna delovna lokacija, 

 razumevanje skupne vloge, 

 razvoj skupnih protokolov, usposabljanj in delovnih praks, 

 dogovorjene prioritetne prakse s preseganjem strokovnih omejitev, 

 redna in učinkovita timska srečanja, 

 medsebojno spoštovanje članic_ov skupine, 

 dobro vodenje in zagotavljanje kakovosti dela.  

 

MODUL 3.B – PRIDOBIVANJE IN OCENA PRIMERNOSTI REJNIC_KOV, PROCES IZBIRANJA IN 

POVEZOVANJA  

 

TRAJANJE: 75 MINUT 

 

PRIDOBIVANJE REJNIC_KOV 

 

Vaja 9 – Preberite spodnje primere. Ali se v vaši državi rejnice_ki za otroke brez spremstva 

pridobivajo posebej za te otroke? Kaj so oziroma bi lahko bile pomanjkljivosti in kaj prednosti 

takšnega načina pridobivanja? 

 

Pri izbiranju rejnic_kov gre za kompleksen proces. Treba je upoštevati številne dejavnike, da bi 

identificirali najboljšo možno rejniško namestitev za posameznega otroka. V večini držav optimalen 

proces izbiranja ovira razpoložljivost rejniških namestitev. V študiji, ki so jo izvedli de Ruijter de Wildt in 

drugi (2015), je bilo ugotovljeno, da je Nizozemska »edina država, kjer ne primanjkuje ustreznih družin, 

ki so pripravljene skrbeti za otroke brez spremstva«. Nizozemska ima strukturiran sistem rejništva za 

otroke brez spremstva, kjer je rejništvo na voljo vsem otrokom brez spremstva, in sicer preko sistema, 

ki se uporablja na nacionalni ravni in je določen s politiko Ministrstva za varnost in pravosodje. Nidos, 

nizozemska nacionalna skrbniška institucija za otroke brez spremstva, pridobiva lastne (etnične) 

rejniške družine in tako ni odvisna od splošnega nizozemskega sistema rejništva,31 kar kaže na to, da bi 

utegnil takšen pristop biti uporaben tudi drugje. 

 

V Grčiji si v sklopu inovativnega ukrepa imenovanega Domovanje človekovih pravic METAdrasi – 

Rejništvo za otroke brez spremstva (A Home for Human Rights METAdrasi – Foster Care for 

unaccompanied minors),32 organizacija METAdrasi prizadeva otrokom brez spremstva zagotoviti 

namestitev v družinah. Projekt je nastal po izmenjavi strokovnega znanja z organizacijami na 

Nizozemskem, v Italij, Belgiji in Franciji. METAdrasi je nadaljevala z izdelavo seznama družin, ki so bile 

                                                           
31 Reception and Living in Families: Overview of family-based reception for unaccompanied migrant children in 
the EU Member States, 2015, dostopno na http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf (31. 7. 2019). 
32Dostopno na http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/ (31. 7. 2019). 

http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf
http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/
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pripravljene nuditi začasno namestitev otrokom brez spremstva. Prednost so dali družinam, ki govorijo 

isti jezik kot otrok, izhajajo iz podobnega kulturnega okolja in so bile pripravljene prevzeti odgovornost 

za nudenje družinskega okolja, dokler otrok ne bi bil združen z družino (znotrajetnično rejništvo). 

 

V Franciji deluje služba Service d’accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-Calais, 

ki zaposluje 1.900 rejniških družin, ki lahko skupno sprejmejo 5.950 otrok. Gre za francoske družine, ki 

večinoma skrbijo za francoske otroke, vendar lahko v rejništvo sprejmejo tudi otroke migrante. Poleg 

dejstva, da je pridobivanje družin z istim kulturnim ozadjem praktično nemogoče glede na omejene 

možnosti, se takšen način pridobivanja dojema tudi kot diskriminatoren do otrok, saj je cilj te otroke 

integrirati v francosko družbo. Pozitiven učinek sprejema otrok brez spremstva v francoske rejniške 

družine naj bi po navedbah bil pozitiven vzajemni vpliv, ki ga imajo otroci drug na drugega, kar vključuje 

tudi pozitiven vpliv na francoske otroke, ki se ob sobivanju naučijo spoštljivejšega odnosa do odraslih 

in pomembnosti izobraževanja. Sodelujoče rejniške družine so profesionalne rejniške družine, ki jih 

zaposluje omenjena služba, in so ob sklenitvi sodelovanja podpisale 'izjavo' o sposobnosti izvajanja 

rejništva. Znotraj te službe deluje posebna 'družinska služba', ki nudi podporo družinam, prav tako pa 

raziskuje možnosti prihodnjega sodelovanja s prostovoljskimi družinami. 

 

Vaja 10 – Priprava načrta pridobivanja rejnic_kov  

 

Z uporabo spodnjih vprašanj spodbudite udeleženke_ce, da pripravijo osnutek načrta pridobivanja 

rejnic_kov: 

 Koliko rejnic_kov je treba pridobiti? V kakšnem roku?  

 Kakšne družine je treba iskati in za koga (starost otrok, spol, družina z enakim etničnim 

kulturnim ozadjem ali družina večinskega prebivalstva, jeziki, vera, samske osebe z ali brez 

otrok)? 

 Kje bi lahko našli bodoče rejnice_ke (obstoječe mreže, kulturne skupine, šole, cerkve, mošeje, 

skupnostni centri itd.)? 

 Katerih metod se je najbolje posluževati (na primer formalnega oglaševanja, nagovarjanja 

skupin, metoda od ust do ust, posebni načini iskanja)? Kakšna sredstva so potrebna? 

 Katere informacije so že na voljo osebam, ki se zanimajo za izvajanje rejništva? 

 

OCENA PRIMERNOSTI REJNIC_KOV 

 

»Pristojne službe33 morajo pridobivati rejnice_ke, ki so se sposobne_i ustrezno odzvati na različne 

potrebe otrok brez spremstva, ki so jim zaupani v oskrbo, vključno z etničnimi, kulturnimi, verskimi in 

jezikovnimi potrebami. Takšna skupina vključuje rejnice_ke iz države sprejemnice in rejnice_ke z 

migrantsko izkušnjo. Za vsako_ega rejnico_ka pripravijo oceno primernosti in ji/mu zagotavljajo 

podporo pri izvajanju rejniške dejavnosti za otroke brez spremstva.«34 

 

                                                           
33 V Sloveniji so to centri za socialno delo. 
34 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva, 2019 (Priloga 2). 
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Vaja 11 – V parih naj udeleženke_ci sestavijo seznam različnih dejavnikov, ki jih je treba oceniti pri 

odločanju, ali je posameznica_k primerna_en za izvajanje rejništva. Nato naj pari odgovore 

predstavijo drugim udeleženkam_cem, predlogi pa naj se zapišejo na tablo.35  

 

Izvajalke_ci usposabljanja naj na glas preberejo minimalne standarde za oceno primernosti in se o njih 

pogovorijo: 

 

»Ocena primernosti mora biti razumljivo predstavljena potencialnim rejnicam_kom, vključno s: 

 kvalitetami, spretnostmi ali sposobnostmi, ki jih je potrebno izkazovati ali doseči; 

 standardi, ki se uporabljajo pri izdelavi ocene primernosti; 

 fazami in vsebino izbirnega postopka in, kjer je to mogoče, časovnimi roki; 

 informacijami, ki jih je potrebno posredovati kandidatkam_om. 

 

Oceno primernosti morajo izvesti strokovne_i delavke_ci centrov za socialno delo, ki imajo dodatna 

znanja in spretnosti za delo z otroki brez spremstva, na podlagi večkratnih srečanj, obiskov na domu 

skladno s strokovnimi merili za ugotavljanje ocene primernosti36 potencialnih rejnic_ov in ostalih 

družinskih članic_ov, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu. 

 

Pri oceni primernosti je potrebno posebno pozornost nameniti: 

 kulturnim kompetencam rejniške družine (sposobnost sprejemanja večkulturnosti, znanje 

jezikov, pripravljenost za sprejem otroka druge etničnosti, narodnosti, religije, spolne 

usmerjenosti, spolnega izraza ali identitete …, pozornost na morebitne predsodke ali 

stereotipe članov_ic rejniške družine in njihovega socialnega omrežja glede lastnosti in 

okoliščin otroka brez spremstva, pripravljenost rejniške družine na premagovanje 

jezikovnih in kulturnih razlik); 

 zagotavljanju ustreznih stikov otroka z njegovo izvorno družino; 

 zagotavljanju stikov otroka s pripadniki izvorne etnične skupine in ljudmi z izkušnjo 

migracije; 

 zagovorniški vlogi rejniške družine. 

 

V Sloveniji kriterije in izkušnje, potrebne za izdelavo ocene primernosti, ter usposabljanja opredeljujejo 

Strokovne smernice za delo centrov za socialno delo na področju rejništva (Skupnost CSD, 2012). V 

nekaterih programih, kot je denimo program PRIDE37, je ocena primernosti narejena že v času 

uvodnega usposabljanja za izvajanje rejniške dejavnosti, kjer strokovnjaki_nje in izvajalci_ke 

usposabljanja podajo povratne informacije potencialnim rejnicam_kom.   

 

Rejničin_kov dom mora vključevati potrebne prilagoditve za vse, ki živijo v njem, vključno s potrebnimi 

pripomočki in prostorskimi prilagoditvami v primeru skrbi za otroka z ovirami ali drugimi posebnimi 

potrebami ali ranljivostmi. Bivališče mora biti primerno ogrevano, zadostno opremljeno in vzdrževano 

skladno s standardi čistoče in higiene. Zunanje površine morajo biti varne in zavarovane.  

                                                           
35 Seznam predlaganih dejavnikov je naveden na izročkih (Priloga 3). 
36 V Kaljenje: bilten Skupnosti CSD Slovenije, št. 11, 2012. 
37 Več informacij dostopno na http://www.fosterpride.eu/ (31. 7. 2019). 

http://www.fosterpride.eu/
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Ocena ustreznosti okolja, soseske in dostopa do pomembnih storitev (na primer šole ali verske 

ustanove) mora biti narejena pred namestitvijo otroka v okolje.«38 

 

PROCES IZBIRANJA IN POVEZOVANJA (v ang. MATCHING) 

Gre za proces izbiranja posameznice_ka ali družine, ki se najbolje ujema z otrokom. 

 

Izbor dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri procesu izbiranja in povezovanja: 

 

 Želje otroka: Otrok brez spremstva morda ne želi biti v rejništvu pri osebi, ki prihaja iz iste 

kulture. 

 Kraj namestitve: Je glede na osebnost in predhodne izkušnje otroka brez spremstva 

ustreznejše urbano ali ruralno okolje? Do katerih storitev mora imeti otrok dostop? 

 Nastanitveni dejavniki: Velikost stanovanja oziroma prostorna kapaciteta hiše (Npr. če v 

družini živijo majhni otroci, ali je otroku brez spremstva na voljo prostor za učenje?). 

 Struktura družine: Prisotnost drugih otrok v družini in njihova starost v primerjavi s starostjo 

otroka brez spremstva, ki bo nameščen (npr. ali je starostna razlika med otroci majhna – 

obstaja povezava med pojavom težav v rejniških družinah ter majhno starostno razliko med 

otrokom v rejništvu in drugimi otroki), njihovo dojemanje rejništva; ali bo za otroka skrbel_a 

posameznica_k ali par. 

 Migrantsko ozadje rejnic_kov in čas bivanja v državi: Migrantsko ozadje rejnic_kov je lahko v 

pomoč ali ovira. V pomoč je z vidika zmožnosti razumevanja in poistovetenja s položajem 

migranta ali prosilca za mednarodno zaščito, poznavanja postopka za pridobitev mednarodne 

zaščite in drugih postopkov (poznavanje zakonodaje), lastne izkušnje bega iz domovine ter 

razumevanja travme; vendar pa lahko ima družina z migrantskim ozadjem težave pri integraciji, 

obvladovanjem travm, morda obstajajo v družini trenja, ki so povezana s prilagajanjem 

novemu družbenemu okolju (npr. otroci se integrirajo hitreje kot starši). 

 Razumevanje molčečnosti: Otroci brez spremstva pogosto ne želijo govoriti o svojih preteklih 

izkušnjah. Rejnice_ki morda pričakujejo, da se jim bodo otroci zaupali in z njimi delili svoja 

občutja in misli.  

 Izobrazba: Npr. izobrazbena raven rejnic_kov in njihova sposobnost pomagati otroku brez 

spremstva pri izobraževanju ali zagotavljanju te pomoči; kje trenutno otrok obiskuje šolo – 

pomembno je, da premestitev otroka ne pomeni tudi zamenjave šole, če to ni v njegovo 

največjo korist. 

 Spolna usmerjenost: Se otrok brez spremstva strinja, da zanj skrbi istospolno usmerjeni par? 

Je par/posameznik_ca pripravljen_a skrbeti za istospolno usmerjenega otroka? 

 
Vaja 12 – Individualna refleksija 1 

 

 Zamislite si, da bo otrok, ki ga poznate (na primer vaš sin/hči, nečakinja/nečak ali 

prijateljev otrok), nameščen v rejništvo. 

 Če bi svetovali socialni_mu delavki_cu o ustrezni namestitvi za tega otroka, kakšen 

nasvet bi podali? Katere dejavnike bi moral_a socialni_a delavec_ka pri tem upoštevati? 

                                                           
38 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva, 2019 (Priloga 2). 



   

  

 

 

47 
 

Izvajalke_ci usposabljanja udeleženke_ce prosite, da vsak zase razmisli o tej vaji in svoje odgovore 

zapiše. Prosite za nekaj povratnih informacij, preden jih usmerite na novo nalogo in ponovno prosite 

za povratno informacijo. Pri usposabljanju rejnic_kov je pomembno, da rejnice_ki vedo, kateri 

dejavniki se upoštevajo pri odločitvah glede nameščanja otrok.  

 

Vaja 13 – Individualna refleksija 2 

 

 Zdaj pa pomislite na otroka brez spremstva, ki ga poznate.  

 Če bi svetovali socialni_mu delavki_cu o ustrezni namestitvi za tega otroka, kakšen 

nasvet bi podali? Katere dejavnike bi moral_a socialni_a delavec_ka pri tem upoštevati? 

 

Če še niso imeli stika z otroki brez spremstva, naj udeleženke_ci izberejo enega od primerov, o katerem 

se je razpravljalo med usposabljanjem.  

 

 

MODUL 3.C – USPOSABLJANJE REJNIC_KOV, SPREMLJANJE IN NADZOROVANJE IZVAJANJA REJNIŠTVA 

 

TRAJANJE: 30 MINUT 

 

USPOSABLJANJE IN KONTINUIRANA PODPORA 

 

»Kandidatke_i za izvajanje rejniške dejavnosti se morajo udeležiti predpriprave in usposabljanja za 

pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Potrebno je tudi prepoznati kompetence in 

močne plati rejnic_kov in veščin, ki jih morajo rejnice_ki še razviti. 

 

Rejnicam_kom je treba omogočiti kontinuirano izobraževanje in krepitev ter razvoj usposobljenosti, ki 

jih potrebujejo za učinkovito in dolgoročno izvajanje rejništva za otroke brez spremstva. 

 

V Sloveniji je obveznost usposabljanja in izobraževanja rejnic_kov zakonsko opredeljena. Vzpostaviti je 

potrebno pregleden okvir izobraževanja za krepitev in razvoj usposobljenosti rejnic_kov na področju 

otrok brez spremstva ter za oceno dela rejnic_kov in za identifikacijo otrokovih potreb.«39 

 

V majhni študiji, izvedeni v Veliki Britaniji, so rejnice_ki identificirale_i pet področij potreb, vključno s 

kulturnimi potrebami, potrebami povezanimi z govorjenjem angleškega jezika/komuniciranja ob 

obstoječih jezikovnih ovirah, potrebami po spoznavanju življenja v Angliji, potrebami povezanimi s 

statusom prosilcev za mednarodno zaščito in potrebami po zagovorništvu. V povezavi z vsako od teh 

področij je bilo potrebno informiranje, usposabljanje in podpora, rejnice_ki pa so predlagale_i, da 

socialne_i delavke_ci, osebni stiki, druge_i rejnice_ki, lokalne organizacije za podporo beguncem_kam 

in internet delujejo kor vir podpore in informiranja.40 Leta 2016 je britanska vlada naročila izvedbo 

usposabljanja vseh rejnic_kov in podpornih delavk_cev na področju otrok brez spremstva, prosilcev za 

                                                           
39 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva, 2019 (Priloga 2). 
40 A. L. Sidery, Exploring the Training and Support Needs of Foster Carers Providing Placements for Unaccompanied Young People, School for 
Policy Studies, 2017. 
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mednarodno zaščito, za katere obstaja tveganje izginotja iz namestitve. Usposabljanje je opravilo 1.230 

oseb. Neodvisna evalvacija je pokazala, da so se udeleženke_ci po usposabljanju počutili bolj 

samozavestne, 99 % udeleženk_cev pa je izjavilo, da jim je usposabljanje pomagalo pri izvajanju 

rejništva za te otroke. Novembra 2017 je vlada naznanila, da bo naročila izvedbo usposabljanja za 

dodatnih 1.000 udeleženk_cev.41 

 

»Rejnice_ki morajo imeti na voljo podporne storitve in možnosti za razvoj ter učenje različnih 

spretnosti in pristopov, ki jim pomagajo, da otroku v rejništvu zagotovijo najboljšo možno oskrbo.  

 

Omenjeno mora zajemati naslednje vsebine: 

 migracijski sistem in sistem mednarodne zaščite v državi ter možnosti zagotavljanja podpore 

otroku znotraj tega sistema; 

 položaj otrok brez spremstva v državi in Evropi;  

 vpliv migracij na otroke brez spremstva; 

 vpliv predhodnih stisk (doživetih v izvorni državi in/ali na poti v Evropo) na otroke brez 

spremstva, vključno s travmo; 

 tveganje trgovanja z otroki in tveganje izginotja otrok; 

 sistem socialnega varstva in storitev za podporo rejniškim družinam v času izvajanja rejništva; 

 pomen čustvene odpornosti; 

 kulturno raznolikost; 

 razumevanje različnosti na področju spola; 

 pravice in dolžnosti otroka v rejništvu ter rejnice_ka in 

 pomen stika z izvorno družino (kjer je to primerno in varno). 

 

Rejnice_ki morajo dobiti podporo pri obvladovanju svojih odzivov in čustev, še posebno v primerih 

težavnejšega vedenja otrok, ter morajo razumeti, kako se otrokove pretekle izkušnje izražajo v 

njihovem vedenju. 

Rejnicam_kom mora biti zagotovljeno dovolj virov pomoči in podpore za premagovanje težav pri 

izvajanju rejništev za zagotavljanje kontinuirane oskrbe otrok brez spremstva, razen kadar 

nadaljevanje tovrstne oskrbe ni v otrokovo največjo korist.«42 

 

SPREMLJANJE IN NADZOROVANJE IZVAJANJA REJNIŠTVA 

 

»Center za socialno delo mora opravljati obiske na domu in spremljati ter nadzorovati izvajanje 

rejništva. V slovenski zakonodaji je opredeljeno, da mora center za socialno delo najmanj enkrat letno 

oblikovati individualno projektno skupino za otroka v rejništvu in opraviti obisk na domu ter ostale 

naloge za spremljanje rejništva.43 Mednarodne smernice priporočajo, da strokovne službe na področju 

rejništva za otroke brez spremstva opravijo obisk na domu najmanj štirikrat letno v tromesečnih 

intervalih do otrokove polnoletnosti. V primeru, ko se rejništvo nadaljuje po polnoletnosti otroka, se 

                                                           
41 Dostopno na https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children  
(31. 7. 2019). 
42 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva, 2019 (Priloga 2). 
43 35., 36. in 37. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2 in 
109/12, 22/19) (31. 7. 2019). 

https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children%20(31
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children%20(31
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3400
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0918
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obiski na domu izvajajo do zaključka izvajanja rejništva. Obiski na domu se lahko izvedejo brez 

predhodne najave. 

 

Poleg rednega spremljanja izvajanja rejništva je potrebno zagotoviti tudi neodvisen nadzor. Če je 

mogoče, naj nadzor izvaja socialna_i delavka_ec, ki ne izvaja rednega spremljanja rejnice_ka.  

 

Pri spremljanju in izvajanju nadzora naj se rejnicam_kom in otrokom v rejništvu omogoči, da skupaj in 

posamično izrazijo svoja mnenja o kakršni koli potrebi ali težavi, ki jo je potrebno nasloviti.«44 

 

 

 
 
 
 
 

  

                                                           
44 Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva, 2019 (Priloga 2). 
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2.3 Evalvacijski vprašalnik 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK – USPOSABLJANJE NA TEMO OTROK BREZ SPREMSTVA IN REJNIŠTVA 
 

 
DATUM: 
IME IN KRAJ: 
IZVAJALKA_EC USPOSABLJANJA: 
 
Spoštovana_i udeleženka_ec, 
 
prosimo vas za povratne informacije o usposabljanju, ki ste se ga udeležili. 
 
I.  SPLOŠNA OCENA 
 
1. Kako bi na splošno ocenili usposabljanje? 
 

Odlično Zelo dobro Dobro Zadovoljivo Nezadostno 
     

 
Opombe:       
 
 
 

 
2. Prosimo, navedite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi navedbami: 

 
 Se 

povsem 
strinjam 

Se 
strinjam 

Se delno 
strinjam 

Se ne 
strinjam 

Se sploh 
ne 

strinjam 

 

1. Cilji usposabljanja so bili jasno opredeljeni. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Spodbujalo se je sodelovanje v razpravi in 
izmenjava mnenj.   

 

     

 

3. Obravnavane teme so bile zame koristne. 

 

 

     

 

4. Usposabljanje mi bo v pomoč pri delu. 
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5. Izvajalci_ke usposabljanja imajo 
potrebno znanje o obravnavani tematiki. 

              

 

 

6. Doseženi so bili cilji usposabljanja. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      

 

 

7. Vsaki tematiki je bilo namenjenega  

dovolj časa. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

8. Usposabljanje je potekalo v  

ustreznih prostorih.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
3. V kakšni meri je usposabljanje izboljšalo vaše znanje o rejništvu? 
 
 

 
 

 
4. Katere teme, ki niso bile vključene, bi bilo po vašem mnenju smiselno vključiti v program 
usposabljanja? 
 
 

 
__________________________________________________________________________________  
 
5. Katere vidike usposabljanja bi bilo mogoče izboljšati? 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Prosimo, da navedete druge morebitne opombe ali predloge. 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 

 
Zahvaljujemo se vam za čas, ki ste ga namenili reševanju vprašalnika. 
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Priloga 1: Seznam dobrih praks 
 

Izbor dobrih praks: 

1. Opravi se nabor rejnic_kov, kar omogoča izbor najboljše_ga možne_ga rejnice_ka za 

konkretnega otroka.  

2. Proces ocenjevanja primernosti potencialnih rejnic_kov je jasno zastavljen, vključno s 

kvalitetami, spretnostmi ali sposobnostmi, ki jih morajo izkazovati ali doseči.  

3. Otrokom se nudi namestitev, ki jim omogoča tako prilagoditev novi družbi kot tudi ohranjanje 

lastne kulture, pri čemer se upošteva njihove želje. 

4. Rejnice_ki so ustrezno usposobljene_i, da so zmožne_i zagotavljati dobro ravnovesje med 

čustveno podporo in praktično pomočjo, odvisno od potreb in želja otroka. 

5. Rejnice_ki posedujejo samozavedanje, potrebno za nudenje najboljše možne oskrbe in 

čustvene podpore. 

6. Rejnice_ki so zmožne_i nuditi individualizirano oskrbo otrokom in so pozorne_i ne le na 

ranljivost, temveč tudi na odpornost in moč otroka. 

7. Rejnice_ki poznajo azilni in migracijski sistem ter otroku pri tem nudijo potrebno podporo. 

8. Rejnice_ki so zmožne_i ohranjati stik z otrokovo izvorno družino, kadar je to primerno in 

mogoče. 

9. Rejnicam_kom je na voljo usposabljanje in podpora. 

10. Rejnice_ki so deležne_i rednega spremljanja in nadzora, pri čemer se upošteva otrokovo 

mnenje.  

11. Rejnice_ki sodelujejo z drugimi ključnimi deležniki_cami pri pripravi otrok na izstop iz rejništva. 

 

 

Opisi dobrih praks 

 

1. Opravi se nabor rejnic_kov, kar omogoča izbor najboljše_ga možne_ga rejnice_ka za 

konkretnega otroka. 

 

Proces izbiranja rejnice_ka, ki se najbolje ujema s posameznim otrokom, je splošno priznan kot 

kompleksen proces. Treba je upoštevati številne dejavnike, da bi identificirali najboljšo možno rejniško 

namestitev za posameznega otroka.  

 

Na Irskem so socialne_i delavke_ci, ki delajo z otroki brez spremstva, identificirale_i niz dejavnikov, ki 

so pomembni pri procesu izbiranja in povezovanja, vključno z etničnim ozadjem, kulturo, jezikom, 

religijo, geografsko lokacijo, izobraževalnimi potrebami, zdravstvenimi potrebami, strukturo družine, 

rejničino_kovo povezanostjo s skupnostjo, otrokovimi hobiji, stikom z družinskimi člani_cami in 

mnenjem otroka.45  

 

                                                           
45  Ní Raghallaigh, M., Foster care and supported lodgings for separated asylum seeking young people in Ireland: the views of young people, 

carers and stakeholders. Barnardos and the HSE, Dublin, 2013. Dostopno na https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/4300  
(31. 7. 2019). 

https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/4300
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V večini držav optimalen proces izbiranja ovira omejena razpoložljivost rejniških družin. V vseevropski 

študiji, izvedeni leta 2015, je bilo ugotovljeno, da je Nizozemska »edina država, kjer ne primanjkuje 

ustreznih družin, ki so pripravljene skrbeti za otroke brez spremstva«. Nizozemska ima strukturiran 

sistem rejništva za otroke brez spremstva, kjer je rejništvo na voljo vsem otrokom brez spremstva, in 

sicer preko sistema, ki se uporablja na nacionalni ravni in je določen s politiko Ministrstva za varnost in 

pravosodje. Nidos, nizozemska nacionalna skrbniška institucija za otroke brez spremstva, pridobiva 

lastne (etnične) rejniške družine in tako ni odvisna od splošnega nizozemskega sistema rejništva,46 kar 

kaže na to, da bi utegnil takšen pristop biti uporaben tudi drugje. 

 

V Franciji sta departma Ardeche47 in organizacija Ados sans frontiere48 razvila sistem 'sponzorskih'49 

družin, posebne oblike rejništva. Ideja 'sponzorstva' je nastala v okviru delovne skupine 

strokovnjakinj_ov na področju oskrbe otrok ter socialnih in dobrodelnih združenj, s ciljem namestiti 20 

otrok v družine. Namestitev bo spremljalo združenje Pluriels, ki bo družinam in otrokom nudilo 

podporo 24 ur na dan. 

 

V Grčiji si v sklopu inovativnega ukrepa, imenovanega Domovanje človekovih pravic METAdrasi – 

Rejništvo za otroke brez spremstva (A Home for Human Rights METAdrasi – Foster Care for 

unaccompanied minors),50 organizacija METAdrasi prizadeva otrokom brez spremstva zagotoviti 

namestitev v družinah. Projekt je nastal po izmenjavi strokovnega znanja z organizacijami na 

Nizozemskem, v Italij, Belgiji in Franciji. METAdrasi je nadaljevala z izdelavo seznama družin, ki so bile 

pripravljene nuditi začasno namestitev otrokom brez spremstva. Prednost so dali družinam, ki govorijo 

isti jezik kot otrok, izhajajo iz podobnega kulturnega okolja in so bile pripravljene prevzeti odgovornost 

za nudenje družinskega okolja, dokler otrok ne bi bil združen z družino (znotrajetnično rejništvo). 

 

V Franciji deluje služba Service d’accueil des Mineurs Isolés Etrangers du département du Pas-de-Calais, 

ki zaposluje 1.900 rejniških družin, ki lahko skupno sprejmejo 5.950 otrok. Gre za francoske družine, ki 

večinoma skrbijo za francoske otroke, vendar lahko v rejništvo sprejmejo tudi otroke migrante. Poleg 

dejstva, da je pridobivanje družin z istim kulturnim ozadjem praktično nemogoče glede na omejene 

možnosti, se takšen način pridobivanja dojema tudi kot diskriminatoren do otrok, saj je cilj te otroke 

integrirati v francosko družbo. Pozitiven učinek sprejema otrok brez spremstva v francoske rejniške 

družine naj bi po navedbah bil pozitiven vzajemni vpliv, ki ga imajo otroci drug na drugega, kar vključuje 

tudi pozitiven vpliv na francoske otroke, ki se ob sobivanju naučijo spoštljivejšega odnosa do odraslih 

in pomembnosti izobraževanja. Sodelujoče rejniške družine so profesionalne rejniške družine, ki jih 

zaposluje omenjena služba in so ob sklenitvi sodelovanja podpisale 'izjavo' o sposobnosti izvajanja 

rejništva. Znotraj te službe deluje posebna 'družinska služba', ki nudi podporo družinam, prav tako pa 

raziskuje možnosti prihodnjega sodelovanja s prostovoljskimi družinami. 

 

                                                           
46 Reception and Living in Families: Overview of family-based reception for unaccompanied migrant children in 
the EU Member States, 2015; dostopno na http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf (31. 7. 2019).  
47 Dostopno na http://www.ardeche.fr/1214-mineurs-non-accompagnes.htm (31. 7. 2019). 
48 Združenje za promocijo povezovanja (v obliki rejništva) med otroci brez spremstva med 16. in 18. letom in prebivalci Garda; dostopno na 

(http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/2017/12/lardeche-recherche-des-familles-pour-accueillir-des-mineurs-migrants/) (31. 7. 2019).  
49 Sponzorstvo je mehanizem, ki omogoča, da otroke brez spremstva namestijo v rejniške družine na prostovoljni osnovi, brez finančnega 

nadomestila. 
50Dostopno na http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/ (31. 7. 2019).  

http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf
http://www.ardeche.fr/1214-mineurs-non-accompagnes.htm
http://adossansfrontiere.collectif-citoyen.fr/2017/12/lardeche-recherche-des-familles-pour-accueillir-des-mineurs-migrants/)
http://metadrasi.org/en/campaigns/foster-care-for-unaccompanied-separated-children/
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2. Proces ocenjevanja primernosti potencialnih rejnic_kov je jasno zastavljen, vključno s 

kvalitetami, spretnostmi ali sposobnostmi, ki jih morajo izkazovati ali doseči.  

 

V Nemčiji so bile v okviru programa Jugendhilfe Süd Niedersachsen opredeljene zahteve, ki se nanašajo 

na rejniške družine in organizacije ter njihove zaposlene. Te vključujejo postopke, katerih so otroci brez 

spremstva deležni, osnovne zahteve in profil družin (pridobiva se tako nemške družine kot družine iz 

drugih kultur), načine pridobivanja, izobraževanja in nudenja podpore družinam pri njihovem delu ter 

zahteve do Agencije za podporo mladini in socialnih delavk_cev, ki so odgovorne_i za izvedbo 

projekta.51  

 

Na Irskem je v Nacionalnih standardih za rejništvo določeno, da morajo biti rejnice_ki deležne_i 

celovitega ocenjevanja njihovih sposobnosti za opravljanje rejniških nalog in da jih morajo spremljati, 

nadzirati in jim nuditi podporo strokovno usposobljene_i socialne_i delavke_i ter jim tako omogočiti 

nudenje 'visoko kakovostne oskrbe'. V standardih je prav tako določeno, da se morajo rejnice_ki 

udeležiti usposabljanja, na katerem pridobijo spretnosti in znanja, potrebna za zagotavljanje visoko 

kakovostne oskrbe, in da morajo sodelovati pri rednih spremljanjih in izvajanju nadzora rejniških 

dejavnosti.52   

 

3. Otrokom se nudi namestitev, ki jim omogoča tako prilagoditev novi družbi kot tudi 

ohranjanje lastne kulture, pri čemer se upošteva njihove želje. 

 

Vzpostavitev ravnovesja med novo kulturo in izvorno kulturo otroka je optimalno z vidika 

njegovega/njenega psihosocialnega blagostanja. Med procesom iskanja namestitve je treba upoštevati 

kulturno ozadje otroka brez spremstva in zmožnost bodoče rejniške družine, da skrbi za njegove/njene 

kulturne potrebe. Proces izbiranja zato lahko vključuje dejavnik kulture, pri čemer je otrok nameščen 

v rejniško družino iz svoje etnične skupine. Alternativna možnost lahko vključuje namestitev otroka v 

družino z drugačnim etničnim ozadjem, vključno z družino iz večinskega prebivalstva. V vseh primerih 

je treba upoštevati otrokove želje v povezavi z dejavnikom kulture ter rejnice_ke ustrezno pripraviti 

skozi usposabljanje in druge vire podpore, ki so jim na voljo za spodbujanje integracije otroka v 

večinsko družbo, hkrati pa ohraniti stik z otrokovo izvorno kulturo.53 Rejnice_ke je prav tako treba 

pripraviti na spoprijemanje z diskriminacijo in rasizmom, ki jih lahko doživi otrok v rejništvu. 

 

V Italiji v okviru projekta Welcome refugees Italia: fostering projects for refugees and unaccompanied 

migrant children54 poteka promocija kulturne izmenjave in novega modela gostoljubja. Projekt temelji 

na predpostavki, da je družinska gostoljubnost najboljši način za spodbujanje socialne vključenosti 

beguncev_k v državo, ki od vseh oblik intervencij najmočneje prispeva k premagovanju ranljivosti in 

težav ter spodbuja izražanje osebnega potenciala, participacijo in zagotavlja blagostanje. Izvajalci_ke 

                                                           
51 Leistungsangebot für die Unterbringung und Betreuung von Inobhut genommenen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in 

Gastfamilien,  Fachdienst Familiensonderpflege, (dostopno le v nemščini);  Reception and Living in Families: Overview of family-based 
reception for unaccompanied migrant children in the EU Member States, 2015; dostopno na 
http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf (31. 7. 2019) (31. 7. 2019). 
52 Dostopno na https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf (31. 7. 2019). 
53 Ní Raghallaigh, M. in Sirriyeh, A., The negotiation of culture in foster care placements for separated refugee and asylum seeking young 
people in Ireland and England, Childhood, 22(2), 263–270, 2015. 
54 Dostopno na http://refugees-welcome.it (31. 7. 2019). 

http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
http://refugees-welcome.it/
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projekta so mnenja, da je za otroke brez spremstva sprejem v družino lahko odločilen prehod do 

popolne avtonomije: bivanje z lokalnimi prebivalci_kami je najboljši način vključevanja v skupnost ter 

hitrejšega spoznavanja socialnega in kulturnega konteksta skupnosti. Otroci brez spremstva lažje 

ustvarijo mrežo družbenih odnosov, izboljšajo znanje jezika, reaktivirajo človeške in strokovne vire, 

vlagajo v svoje življenje: se vrnejo k študiju, najdejo zaposlitev, se udeležijo strokovnega usposabljanja. 

Združenje promovira model sprejemanja, ki prav zato, ker temelji na izmenjavi, stiku ter 

medsebojnemu spoznavanju med migranti_kami in italijanskimi državljani_kami, lahko prispeva k 

premagovanju predsodkov in diskriminacije. V združenju so prepričani, da je namestitev v družine 

pozitivna za vse: ne le za begunce_ke ali otroke brez spremstva, temveč tudi za državljane_ke, ki se 

odločijo ponuditi gostoljubnost in odpreti vrata svojih domov. Tisti_e, ki gostijo migranta_tko v svojem 

domu, imajo priložnost spoznati novo kulturo, osebi pomagati ustvariti prihodnosti v Italiji, postati bolj 

ozaveščeni_e in aktivni_e državljani_ke ter ustvarjati nove povezave v skupnosti.  

 

V Italiji je občina Verona razvila projekt Homokulturno rejništvo.55 Center za družinsko rejniško oskrbo 

in solidarnost že nekaj let izvaja pomembno iniciativo, edinstveno v Benečiji in eno redkih te vrste v 

Italiji, ki otrokom brez spremstva zagotavlja namestitev v družini z istim kulturnim ozadjem. Takšna 

oblika rejništva omogoča otroku, da najde v rejniški družini okolje, ki je z vidika kulture, jezika in religije 

podobno okolju izvorne družine. Po zaslugi evropskega sklada (Evropski integracijski sklad 2011 – ukrep 

8) je Oddelek za socialne zadeve, družino in enake možnosti v partnerstvu z Združenjem mediatorjev_k 

in kulturnih mediatorjev_k Terra dei Popoli okrepil projekt oskrbe in zaščite otrok različnih kultur ter 

ustvaril stalno središče socialnih delavk_cev občine, kulturnih mediatorjev_k in številnih migrantskih 

skupnosti. 

 

V Franciji sodeluje Service d’accueil familial du département de Paris s 110 rejniškimi družinami na 

območju Pariza. 90 % vseh sodelujočih družin izvira iz Severne Afrike, večinoma iz Maroka, Tunizije in 

Alžirije ter že dlje časa živijo v Franciji. Te družine lahko sprejmejo v rejništvo tudi otroke brez 

spremstva. Po navedbah službe družinam ni treba podpirati ali spodbujati posebne verske pripadnosti, 

saj delujejo v okviru javnih služb. Družine prejmejo 1.300 evrov za otroka na mesec, kar financira 

omenjena služba. 

 

V nemškem delu Švice deluje združenje Association Tipiti, ki ga je osrednja vlada pooblastila za 

nameščanje otrok brez spremstva v rejniške družine. Združenje ima izkušnje s heterokulturnimi 

namestitvami (namestitve otrok brez spremstva v družine z drugačnim kulturnim ozadjem), odgovorna 

pa je za usposabljanje, nudenje podpore ter spremljanje in nadziranje 40 otrok in 28 družin.  

 

4. Rejnice_ki so ustrezno usposobljene_i, da so zmožne_i zagotavljati dobro ravnovesje med 

čustveno podporo in praktično pomočjo, odvisno od potreb in želja otroka. 

 

Leta 2012 so v Veliki Britaniji objavili rezultate študije o rejništvu mladoletnih prosilcev_k za 

mednarodno zaščito.56 Izsledki študije so pokazali, da »dobro rejništvo nedvomno pozitivno vpliva na 

                                                           
55 Dostopno na http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html (31. 7. 2019). 
56 Wade, J., Sirriyeh, A., Kohli, R. in Simmonds, J., Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research project’ Social Policy 
Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF, 2012. 

http://terradeipopoli.altervista.org/affido-omoculturale.html%20(31
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življenja mnogih mladoletnikov_c brez spremstva. V najboljšem primeru zagotavlja tople, družinskim 

podobne odnose, ki so lahko transformativni za mladoletnike_ce in za rejniške družine«. Prav tako je 

bilo ugotovljeno, da so s »prilagodljivostjo, fleksibilnostjo ter pripravljenostjo deliti, mnoge_i rejnice_ki 

in mladoletniki_ce zgradili_e mrežo družinskim podobnih odnosov, ki so mladoletnikom_cam pomagali 

pri ustalitvi, razvoju in raziskovanju življenja znotraj in izven rejništva«. Na podlagi izsledkov iste študije 

Sirriyeh (2013)57 izpostavi tudi pomen praktičnih ukrepov rejnic_kov ob prihodu otroka v nov dom. 

Pomembno je, da rejnice_ki otroke sprejmejo, jim ponudijo počitek in zatočišče tako, da jim pripravijo 

obrok, razkažejo domovanje, jih naučijo uporabljati hišne naprave ter jim dovolijo počivati. Poleg 

omenjenega je za ustvarjanje pozitivnih odnosov pomembno praznovanje dogodkov iz otrokove 

kulturne tradicije in organiziranje družinskih družabnih aktivnosti glede na otrokove interese, pri čemer 

so imele prehranjevalne navade še posebej pomembno vlogo pri razvijanju občutka pripadnosti. Otroci 

so velikodušnost rejnic_kov in manjše darove šteli kot znak njihove naklonjenosti. Pogosto so bili 

pozorni na načine, s katerimi so rejnice_ki delovale_i izven svojih rejniških dolžnosti, da bi storili nekaj 

zanje, kar bi sicer storili za lastne otroke, s čimer so jim dali občutek resnične pripadnosti družini.   

 

V Italiji je v teku projekt Profuce, ki deluje v različnih mestih.58 Projekt obsega dvoletni program, ki ga 

financira Evropska komisija. Organizacija Istituto degli Innocenti vodi projekt v Italiji, v sodelovanju z 

mestom Firence in neprofitno organizacijo Villaggio SOS iz Vicenze. V projektu sodelujeta tudi Grčija in 

Bolgarija. V okviru projekta se izvajajo kampanje pridobivanja rejniških družin, v projektu pa bo 

sodelovalo 280 družin. Vključuje usposabljanje za socialne delavke_ce in družine. Usposabljanje temelji 

na metodi Alternativne družinske oskrbe (ALFACA), ki jo je razvila nizozemska nevladna organizacija 

Nidos. Metoda se osredotoča na obravnavo kulturnih razlik in psiholoških težav, osrednje vodilo pa je 

delovanje v otrokovo največjo korist. Z omenjeno metodo je poudarek na določenih vidikih otrokovega 

življenja, kot na primer močna vez z izvorno družino in domovino.  

 

5. Rejnice_ki posedujejo samozavedanje, potrebno za nudenje najboljše možne oskrbe in 

čustvene podpore. 

 

Različne študije so pokazale na obstoj čustvenih potreb otrok brez spremstva, ki izhajajo iz 

predmigracijskih, migracijskih in postmigracijskih izkušenj otrok, vključno s težavami z zaupanjem 

osebam, s katerimi otroci v tem času pridejo v stik. Nezaupanje predstavlja velik izziv za socialne 

delavke_ce, še posebej pa za osebe, ki nudijo otrokom brez spremstva oskrbo v svojih domovih. Od 

njih zahteva, da so razumevajoče_i, senzitivne_i in se morajo zavedati svojih odzivov. Študija o rejništvu 

otrok brez spremstva na Irskem, ki jo je izvedla Ní Raghallaigh (2003), vključuje primer izkušenih 

rejnic_kov, ki so se srečali s težavo nepripravljenosti otroka, da bi spregovoril o svojih doživetjih. 

Rejnika navajata: »Ne želiva brskati po otrokovi preteklosti. Otroku rečeva le, da če bo imel težave 

zaradi svojih preteklih izkušenj, se lahko pogovori z nama, ni pa nama o tem treba govoriti, če ne želi. 

                                                           
57 Sirriyeh, A. H., Hosting Strangers: hospitality and family practices in fostering unaccompanied refugee and asylum seeking young people. 
Child and Family Social Work, 18(1): 5–14, 2013. 
58 Dostopno na https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/profuce-prendersi-cura-dei-ragazzi-arrivati-da-soli-europa-grazie-
allaffidamento-listituto-0 (31. 7. 2019). 

https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/profuce-prendersi-cura-dei-ragazzi-arrivati-da-soli-europa-grazie-allaffidamento-listituto-0
https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/profuce-prendersi-cura-dei-ragazzi-arrivati-da-soli-europa-grazie-allaffidamento-listituto-0
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Zaradi človekove prirojene radovednosti bi sicer osebo v takšnem položaju vprašala, kaj jo je privedlo 

sem, vendar meniva, da morava spoštovati otrokovo pravico do zasebnosti.«59  

 

6. Rejnice_ki so zmožne_i nuditi individualizirano oskrbo otrokom in so pozorne_i ne le na 

ranljivost, temveč tudi na odpornost in moč otroka. 

 

Študiji z Irske60 in Nizozemske61 kažeta na številne strategije obvladovanja težav ter virov odpornosti 

med begunci_kami in otroci brez spremstva. Ti vključujejo samostojno delovanje, doseganje šolskih 

uspehov, prejemanje vrstniške in starševske podpore, ohranjanje kontinuitete, participacijo v novem 

družbenem okolju ter religijo. To je pomembno upoštevati, saj otroci brez spremstva običajno vstopijo 

v sistem varstva v najstniških letih. Vstop v rejništvo v obdobju adolescence bo verjetno mnoge soočil 

z izzivi, še posebej v primeru otrok brez spremstva. Na primer v študiji, ki sta jo izvedla Kaukko in 

Wernesjö (2017),62 so otroci brez spremstva navedli, da so jih 'premaknili' nazaj v otroštvo ter da so 

pred odhodom iz izvorne države in med potovanjem proti Evropi bili bolj dejavni in imeli več 

odgovornosti. Podobno so izrazili mladi v študiji, ki sta jo izvedla De Graeve in Bex (2017)63 v Belgiji in 

v kateri je navedeno, da je otrokom brez spremstva včasih bilo težko vprašati za dovoljenje glede 

nekaterih odločitev, ki so jih med svojo potjo sprejemali samostojno. To kaže na dejstvo, da morajo 

rejnice_ki prepoznati in se odzivati ne le na ranljivost otrok brez spremstva, temveč tudi na njihovo 

odpornost in iznajdljivost. 

  

7. Rejnice_ki poznajo azilni in migracijski sistem ter otroku pri tem nudijo potrebno podporo. 

 

Mednarodna strokovna literatura obravnava stres, ki ga otroci brez spremstva doživljajo med azilnim 

in migracijskim postopkom. Prav v zvezi s tem je rejničina_kova zmožnost nudenja podpore ključnega 

pomena. Le-ta se lahko nudi v številnih oblikah, pogosto je odvisna od tega, v kolikšnem obsegu so 

otroci pripravljeni razkriti podrobnosti o prošnji za mednarodno zaščito rejnicam_kom. Britanska 

študija, ki so jo izvedli Wade in dr. (2012)64, je poudarila pomen podpore rejnic_kov. Rejnice_ki so 

otrokom pomagale_i, da so bili zmožni povedati svoje zgodbe in jih včasih spremljale_i na azilna 

zaslišanja. Rejnice_ki so morale_i izkazati sočutje in razumevanje, otroci pa veliko mero zaupanja in 

zmožnost, da se odprejo. To je terjalo visoko stopnjo zaupanja in odprtosti otrok ter zaupanja, empatije 

in razumevanja rejnice_ka. Ena izmed rejnic je izjavila: »Ker sem ga veliko bolje poznala, sem se skupaj 

z njegovim migracijskim pravnim zastopnikom odločila, da bom sodelovala pri njegovi izjavi. Pripravljali 

smo se tri ure z nekaj premori, predelali smo vse ... Na izjavo smo bili pripravljeni, podali smo jo, bilo 

                                                           
59Ní Raghallaigh, M., The causes of mistrust amongst asylum seekers and refugees: insights from research with unaccompanied asylum 
seeking minors living in the Republic of Ireland, Journal of Refugee Studies, 27 (1):82–100, 2014;  Kohli, R. K. S., The Sound of Silence: 
Listening to What Unaccompanied Asylum Seeking Children Say and Do Not Say, British Journal of Social Work 36: 707–721, 2006. 
60 Ní Raghallaigh, M. in Gilligan, R., Active survival in the lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the relevance of 
religion, Child and Family Social Work, 15(2): 226–237, 2010. 
61 Sleijpen, M., Mooren, T., Kleber, R. J. in Boeije, H. R., Lives on hold: A qualitative study of young refugees’ resilience strategies, Childhood, 
24(3): 348–365, 2017. 
62 Kaukko, M. in Wernesjö, U., Belonging and participation in liminality: unaccompanied children in Finland and Sweden, Childhood, 24(1): 
7–20, 2017. 
63 De Graeve, K. in Bex, C., Caringscapes and belonging: an intersectional analysis of care relationships of unaccompanied minors in 
Belgium, Children's Geographies, 15:1, 80–92, 2017. 
64 Wade J., Sirriyeh, A., Kohli R. in Simmonds, J., Fostering Unaccompanied Asylum-Seeking Young People, A research project. Social Policy 

Research Unit, The University of York, University of Bedfordshire and BAAF, 2012.  
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je težko, a bil je zadovoljen. Mislim, da sem se naučila stvari, ki se jih v običajnih okoliščinah ne bi.« 

(Sirriyeh in Ní Raghallaigh, 2018)65 

 

8. Rejnice_ki so zmožne_i ohranjati stik z otrokovo izvorno družino, kadar je to primerno in 

mogoče. 

 

Ohranjanje stika z družinskimi člani_cami je za otroke brez spremstva izjemnega pomena, kadar je ta 

stik varen in primeren, pri čemer je treba upoštevati otrokove želje. Stiki se navadno ohranjajo preko 

telefona, aplikacije What's App ali preko Skypa, občasno pa lahko socialna služba otroka pelje tudi v 

drugo okrožje na srečanje z družinskimi člani_cami. Socialne_i delavke_ci naj rejnicam_kom 

zagotavljajo usmeritev v zvezi s takšnimi stiki in zagotovijo, da so rejniške družine zmožne podpreti 

otroka, ki je vznemirjen ali se po stiku z družinskimi člani_cami počuti osamljenega. Ohranjanje stika z 

družinskimi člani_cami je posebnega pomena v situacijah, kjer je velika verjetnost, da bodo otroci brez 

spremstva združeni z družinskimi člani_cami. 

 

V Grčiji je nevladna organizacija METAdrasi razvila projekt rejništva posebej za majhne otroke, ki bodo 

najverjetneje združeni z družino v drugi članici EU. Od februarja 2016 je bilo 13 otrok nameščenih v 

rejniške družine in 5 jih je bilo kasneje združenih z družino v drugi članici EU.66  

 

9. Rejnicam_kom je na voljo usposabljanje in podpora. 

 

V majhni študiji, izvedeni v Veliki Britaniji, so rejnice_ki identificirale_i pet področij potreb otrok brez 

spremstva, vključno s kulturnimi potrebami, potrebami povezanimi z govorjenjem angleškega 

jezika/komuniciranja ob obstoječih jezikovnih ovirah, potrebami po spoznavanju življenja v Angliji, 

potrebami povezanimi s statusom prosilcev za mednarodno zaščito in potrebami po zagovorništvu. V 

povezavi z vsako od teh področij je bilo potrebno informiranje, usposabljanje in podpora, rejnice_ki pa 

so predlagale_i, da socialne_i delavke_ci, osebni stiki, druge_i rejnice_ki, lokalne organizacije za 

podporo beguncem_kam in internet delujejo kor vir podpore in informiranja.67 Leta 2016 je britanska 

vlada naročila izvedbo usposabljanja vseh rejnic_kov in podpornih delavk_cev na področju otrok brez 

spremstva, prosilcev_k za mednarodno zaščito, za katere obstaja tveganje izginotja iz namestitve. 

Usposabljanja je bilo deležnih 1.230 oseb. Neodvisna evalvacija je pokazala, da so se udeleženke_ci po 

usposabljanju počutili bolj samozavestne, 99 % udeleženk_cev pa je izjavilo, da jim je usposabljanje 

pomagalo pri izvajanju rejništva za te otroke. Novembra 2017 je vlada naznanila, da bo naročila izvedbo 

usposabljanja za dodatnih 1.000 udeleženk_cev.68 

 

                                                           
65 Sirriyeh, A. in Ní Raghallaigh, M., Foster care, recognition and transitions to adulthood for unaccompanied asylum seeking young 
people in England and Ireland. Child and Youth Services Review, 2018; dostopno na https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.039 
(31. 7. 2019). 
66 Poročilo o temeljnih pravicah 2017, 184–186; dostopno na http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-
reports/fundamental-rights-2017#child-rights (31. 7. 2019). 
67 A. L. Sidery, Exploring the Training and Support Needs of Foster Carers Providing Placements for Unaccompanied Young People, School for 

Policy Studies, 2017. 
68 Dostopno na https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children (31. 7. 

2019). 

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.039%20(31
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.02.039%20(31
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017#child-rights
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/annual-reports/fundamental-rights-2017#child-rights
https://www.gov.uk/government/publications/safeguarding-unaccompanied-asylum-seeking-and-refugee-children%20(31
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V okviru Programa Evropske unije za pravice, enakost in državljanstvo je Evropska unija sofinancirala 

akcijski projekt, v sklopu katerega je Nidos (Nizozemska), v sodelovanju z organizacijami Minor N'dako 

(Belgija), Jugendhilfe Süd Niedersachsen (Nemčija), OPU (Češka), Rdeči križ (Danska) in KIJA (Avstrija), 

razvil program usposabljanja s podpornimi in spletnimi gradivi za strokovnjake_inje, ki delajo z 

družinami, ki skrbijo za oskrbo otrok brez spremstva. Usposabljanje je sestavljeno iz različnih modulov, 

ki se nanašajo na pridobivanje, ocenjevanje primernosti, proces izbiranja in povezovanja ter nudenje 

podpore rejniškim družinam.69 

 

V okviru projekta Children in Exile (Pflegekinder in Bremen (PiB)) je bil za rejniške družine v Nemčiji 

pripravljen usmeritveni priročnik Small A-Z for PiB foster parents, ustvarjen posebej za rejnice_ke otrok 

brez spremstva. Ta rejniške družine informira o pomembnih temah, ki se nanašajo na omenjeno 

populacijo. 70  

 

V Italiji področje rejništva urejata zakona št. 184 (04/05/1983) in št. 149 (28/03/2001). Ta zakona 

določata, da morajo občine organizirati usposabljanje za družine in posameznice_ke, ki nameravajo 

postati rejnice_ki. Dolžnost socialnih služb je nuditi podporo, spremljati in nadzorovatii rejniške družine 

med izvajanjem rejništva. 

 

10. Rejnice_ki so deležne_i rednega spremljanja in nadzora, pri čemer se upošteva otrokovo 

mnenje.  

 

V Italiji izvajanje rejništva spremljajo in nadzirajo socialne službe (v skladu z zakonodajo). Včasih so 

organizirane vzajemne podporne skupine rejnic_kov za samopomoč, kjer si lahko izmenjujejo izkušnje.  

Tovrstni primer sta projekta organizacije Amici dei Bambini (Ai.Bi), Mi Affido a Te in Bambini in Alto 

Mare.71 V okviru teh projektov se zagotavljajo različne oblike podpore: psihopedagoška podpora 

združenja AiBi Association; občinska finančna podpora; spremljanje in nadzor s strani socialnih služb.  

 

Na Irskem spremljanje in nadzor namestitev otrok v rejništvu izvajajo socialne_i delavke_ci, pri čemer 

pridobijo tudi mnenje otrok. Poleg tega ima tudi urad The Health Information and Quality Authority 

(HIQA)72 pristojnost za spremljanje in izvajanje nadzora rejnic_kov. HIQA izvaja nadzor v skladu z 

Nacionalnimi standardi za rejništvo.73 Standardi določajo, da je otrokovo mnenje treba upoštevati pri 

sprejemanju odločitev, ki zadevajo otroka ali njegovo/njeno oskrbo. Na voljo je tudi otrokom prijazna 

verzija Nacionalnih standardov za rejništvo.74 

 

 

                                                           
69 Dostopno na https://engi.eu/projects/alfaca/manual/ (31. 7. 2019). 
70 Kinder im Exil, PiB, dostopno na www.pib-bremen.de (31. 7. 2019). Reception and living in families ,  - in the EU for unaccompanied 

minors, str. 45, dostopno na http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf (31. 7. 2019). 
71 Dostopno na https://www.aibi.it/ita/attivita/affido/#1505379818504-442b5ad6-e357; https://www.aibi.it/ita/category/bambini-in-alto-
mare/  (31. 7. 2019). 
72 Dostopno na https://www.hiqa.ie/areas-we-work/childrens-services (31. 7. 2019). 
73 Dostopno na https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf (31. 7. 2019). 
74 The Children’s Book about Foster Care, 2003, 
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/The_Childrens_Book_about_Foster_Care.pdf (31. 7. 2019).  

https://engi.eu/projects/alfaca/manual/
http://www.pib-bremen.de/
http://www.scepnetwork.org/images/21/276.pdf
https://www.aibi.it/ita/attivita/affido/#1505379818504-442b5ad6-e357
https://www.aibi.it/ita/category/bambini-in-alto-mare/
https://www.aibi.it/ita/category/bambini-in-alto-mare/
https://www.hiqa.ie/areas-we-work/childrens-services
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/National_Standards_for_Foster_Care.pdf
https://www.dcya.gov.ie/documents/publications/The_Childrens_Book_about_Foster_Care.pdf
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11. Rejnice_ki sodelujejo z drugimi ključnimi deležniki_cami pri pripravi otrok na izstop iz 

rejništva. 

 

V Italiji nekatere nevladne organizacije za otroke brez spremstva izvajajo programe, ki imajo 

opredeljene posebne ukrepe za pripravo otrok na prehod v odraslost. V projektu Mai più soli – Cidis 

Onlus se izvajajo aktivnosti s ciljem pomagati otrokom pri iskanju zaposlitve (na primer v obliki 

pripravništva) in iskanju bivališč, ko dosežejo polnoletnost (na primer preko socialnih stanovanj). 

Nacionalna vlada je razvila nekaj projektov za pomoč otrokom migrantom pri prehodu v odraslost: na 

primer projekt Percosi Ministrstva za delo in socialno politiko predvideva 'osebni paket' za vsakega 

vključenega otroka. Ta paket vključuje: a) usposabljanje za izboljšanje možnosti iskanja zaposlitve; b) 

finančno podporo otroku za udeležbo na petmesečnem pripravništvu; c) finančno spodbudo za 

organizacije, pri katerih je otrok zaposlen, za spremljanje v času trajanja pripravništva. Te projekte 

podpira vlada (na nacionalni in regionalni ravni) ali nevladne organizacije, razvijajo pa jih skozi mreže 

organizacij, v katere so vključene rejniške družine ali ustanove za institucionalno varstvo otrok brez 

spremstva. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

 

 

64 
 

Priloga 2: Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju 

rejništva za otroke brez spremstva 

 

1. Ozadje 

 

Mednarodne smernice za zagotavljanje minimalnih standardov75 je razvila strokovna skupina, ki je 

bila ustanovljena v okviru projekta FORUM, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami.  

 

Na podlagi mednarodnih smernic za zagotavljanje minimalnih standardov je slovenska nacionalna 

svetovalna skupina standarde prilagodila nacionalnemu kontekstu. Nacionalno svetovalno skupino 

sestavljajo mag. Ružica Boškić (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Sonja 

Gole Ašanin (Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov), Irena Zemljič (Skupnost centrov za 

socialno delo Slovenije), prof. dr. Darja Zaviršek (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo), 

Barbara Čož (Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič Rudnik), Maksimiljana Mali 

(Rejniško društvo Slovenije), Irena Zajc (Društvo Odnos), Adriana Aralica (Pravno-informacijski center 

nevladnih organizacij – PIC) in Marina Uzelac (Slovenska filantropija).  

 

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je leta 2012 izdala Strokovne smernice za delo centrov za 

socialno delo na področju rejništva.76 Smernice so oblikovane kot strokovni priročnik in prinašajo 

celosten in poenoten pogled na izvajanje rejništva ter usmerjajo delo centrov za socialno delo v enotno 

prakso z vodilom zagotavljanja največje skrbi za otroke, ki jim je iz kakršni koli razlogov prikrajšano 

življenje v biološki družini. 

 

 

2. Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov 

 
Smernice določajo minimalne standarde in storitve za izvajanje rejništva za otroke brez spremstva. 

 

Namenjene so institucijam, ki delujejo na področju rejniške dejavnosti77 za otroke brez spremstva. 

Pristojne institucije78 v skladu s svojimi pooblastili spremljajo in nadzorujejo storitev rejniške oskrbe 

ter tako nudijo podporo rejnici_ku pri doseganju minimalnih standardov.  

 

Namen pričujočih smernic ni standardizacija izvajanja rejniške dejavnosti. 

 

                                                           
75 Dostopno na https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Guidance-on-Minimum-Standards.pdf (31. 7. 
2019). 
76 Kaljenje: bilten Skupnosti CSD Slovenije, št. 11, 2012. 
77 25. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2 in 109/12, 
22/19) (31. 7. 2019). 
78 V Sloveniji so to primarno centri za socialno delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Socialna inšpekcija 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo.  

https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Guidance-on-Minimum-Standards.pdf%20(31
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3400
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0918
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Oblikovane so na način, da so uporabne na širokem področju različnih socialnovarstvenih storitev ali 

programov: ponudniki storitev si morajo prizadevati za zagotavljanje minimalnih standardov in za 

doseganje najboljših praks. 

 

Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva 

odsevajo ključna načela, zapisana v Konvenciji Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah: 

 prepoved diskriminacije (2. člen), 

 otrokove koristi kot glavno vodilo pri vseh dejavnostih, ki jih zadevajo (3. člen), 

 pravica do življenja, preživetja in razvoja (6. člen), 

 pravica otroka do svobodnega izražanja mnenja (12. člen). 

 

Smernice se nanašajo na naslednje temeljne kategorije:  

 skrb za otrokov čustveni in socialni razvoj ter razvoj na področju izobraževanja, 

 pridobivanje, ocena primernosti ter usposabljanje rejnic_kov, 

 namestitev otroka, 

 izobraževanje, krepitev in razvoj usposobljenosti ter kontinuirana podpora, 

 spremljanje in nadzor, 

 spodbujanje samostojnosti in prehod v odraslost. 

 

Pri uporabi minimalnih standardov je treba upoštevati vidik spola.79 Spol je presečna tema, ki vpliva 

na vsa področja življenja. Pri otrocih brez spremstva je vidik spola posebej pomemben, saj gre za otroka 

in hkrati za migranta_ko in na oboje vidik spola močno vpliva.   

 

Med otroki brez spremstva v Evropi je 89 % dečkov in le 11 % deklic. Element spola je tesno povezan z 

odločitvijo za migracijo, ki izvira iz medsebojno prepletenih vzrokov. Zelo pogosto so med odločilnimi 

dejavniki odhoda preganjanje, vojne in drugi težki življenjski pogoji. Med razlogi je lahko potreba 

otroka, da tudi sam prispeva k boljšim življenjskim pogojem družine. Ponekod je kultura 

odhoda/migracije iz izvornega okolja tradicija, ki jo otroci nadaljujejo. Nekateri migrirajo iz izvornega 

okolja ob prehodu v odraslost. V določenih primerih, zlasti pri dečkih, je migracija tudi prostovoljna 

izbira. Glede na vzroke za migracije in izkušnje v času migracij je torej pri načrtovanju ukrepov in 

intervencij nujno upoštevati spol, saj sodi med ključne elemente, ki vplivajo na odločitev za migracijo 

in na izkušnjo migracije.  

 

Na podlagi teh predpostavk smernice vsebujejo tudi priporočila za socialne službe, strokovnjake_inje 

in organizacije za večje vključevanje razsežnosti spola v zagotavljanje rejništva za otroke brez 

spremstva.  

 

 

 

                                                           
79 V projekt je bila vključena strokovnjakinja na področju uresničevanja načela enakosti spolov z namenom analize razsežnosti spola v 

kontekstu migracij. Analiza je dostopna na www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf (31. 7. 2019). 

http://www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf
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3. Opredelitev pojma otroci brez spremstva 

 

Evropska komisija 'otroke v migracijah' opredeli kot otroke – državljane tretjih držav, ki zapustijo 

izvorno državo in potujejo v ter po ozemlju EU v iskanju preživetja, varnosti, zaščite pred izkoriščanjem 

in zlorabo, izobrazbe, združitve z družino, boljšega življenjskega standarda, ekonomskih priložnosti ali 

zaradi kombinacije različnih dejavnikov.80 

 

Otroci brez spremstva (imenovani tudi mladoletniki brez spremstva) so otroci, kot jih definira 1. člen 

Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od obeh staršev in drugih sorodnikov ter niso v 

skrbništvu odrasle osebe, ki je skladno z zakonodajo ali običaji odgovorna za njihovo skrb. 

 

Ločeni otroci so otroci, kot jih definira 1. člen Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od 

obeh staršev ali prejšnjih skrbnikov, ki so skladno z zakonodajo ali običaji odgovorni za njihovo skrb, 

niso pa nujno ločeni tudi od drugih sorodnikov. V to skupino se tako uvrščajo otroci v spremstvu drugih 

odraslih družinskih članov. 81 

 

Terminologija s področja migracij v Sloveniji 

 

Za obe skupini otrok se v slovenski zakonodaji s področja migracij uporabljata termina 'mladoletnik 

brez spremstva' po Zakonu o mednarodni zaščiti82 in ‘mladoletni tujec brez spremstva’ po Zakonu o 

tujcih.83 

 

Nacionalna svetovalna skupina se je odločila za uporabo termina 'otroci brez spremstva' in tako sledila 

Konvenciji ZN o otrokovih pravicah in Družinskemu zakoniku, ki določata, da so otroci osebe do 18. leta 

starosti.    

 
V smernicah je privzeta vsebina 20. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah: 
 

Konvencija ZN o otrokovih pravicah, 20. člen: 

1. Otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, 

da bi še naprej ostal v tem okolju, ima pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi 

država. 

 

2. Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo zakonodajo takemu otroku zagotoviti 

nadomestno skrb. 

 

                                                           
80 Zaščita otrok pri migracijah (The protection of children in migration), Evropska komisija, 2017; dostopno na https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0211:FIN:SL:PDF (31. 7. 2019). 
81 7. odstavek Splošnega komentarja št. 6 (2005), Obravnava otrok brez spremstva in ločenih otrok izven njihove izvorne države 
(General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin); dostopno na 
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf (31. 7. 2019). 
82 Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo; dostopno na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103 (31. 7. 
2019). 
83 Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.; dostopno na 
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761 (31. 7. 2019). 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761
https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0803
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7103
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0001
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-21-0408
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761


   

  

 

 

67 
 

3. Takšna skrb lahko med drugim zajema rejništvo, kafalo84 po islamskem pravu, posvojitev ali, če je 

potrebno, nastanitev v primernih ustanovah, namenjenih skrbi za otroka. Pri preučevanju rešitev naj 

bo posebna pozornost posvečena zaželeni nepretrganosti otrokove vzgoje in njegovemu etničnemu, 

verskemu, kulturnemu in jezikovnemu poreklu. 

 

Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov se uporabljajo pri delu z otroki brez spremstva, ki 

zaprosijo ali so zaprosili za mednarodno zaščito v državi sprejemnici, kakor tudi pri delu z otroki brez 

spremstva, ki so prispeli v EU in ne zaprosijo za mednarodno zaščito. 

 

Smernice so pripravljene s poudarkom na otrocih brez spremstva, vendar se pričujoči standardi 

nanašajo na vse otroke v migracijah (tako državljane tretjih držav kot državljane držav članic EU). 

 

4. Minimalni standardi 

Vse oblike namestitev v družine morajo ustrezati minimalnim standardom z vidika življenjskih pogojev, 

zaščite in dostopa do osnovnih storitev (kot so vzgoja, izobraževanje ter zdravstvena oskrba). 

Minimalni standardi za izvajanje rejniške dejavnosti za otroke brez spremstva morajo odražati ključna 

načela Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki jih je obravnaval Odbor za otrokove pravice v Splošnem 

komentarju št. 6 (2005) o obravnavi otrok brez spremstva in ločenih otrok izven njihove izvorne 

države.85 

 

V povezavi z izvajanjem rejništva za otroke brez spremstva so pomembna splošna načela, navedena v 

2. poglavju smernic.  

 

Vsi_e deležniki_ce morajo pri izvajanu ukrepov kot glavno vodilo upoštevati otrokove koristi; otroci naj 

bodo obravnavani najprej in predvsem kot otroci, ne kot migranti_ke. V obravnavi ne smejo biti 

diskriminirani_e. Tisti otroci, ki so zmožni oblikovati lastna stališča, pa morajo imeti pravico svobodno 

izražati svoje mnenje pri vseh vprašanjih, ki jih zadevajo, v skladu z njihovo starostjo in stopnjo zrelosti.  

Dolžnost rejnic_kov je, da spodbujajo vse vidike otrokovega razvoja.  

 

1. Skrb za otrokov čustveni in socialni razvoj ter razvoj na področju izobraževanja 

Rejnice_ki morajo otrokom brez spremstva v največji možni meri omogočiti izkušnjo varnega 

družinskega življenja in zanje sprejemati vsakodnevne odločitve, kakor da so njihovi lastni otroci. 

 

Rejnice_ki so dolžne_i spoštovati raznolikost in omogočiti otroku izkušnjo pozitivnega doživljanja 

lastne identitete. To morajo uresničevati z individualizirano skrbjo, z zagotavljanjem okolja in kulture, 

ki spodbujata, oblikujeta ter podpirata pozitivno vedenje in pomagata, da se razvijejo otrokove 

spretnosti ter čustvena odpornost (ang. resilience), ki bodo otroka pripravile za samostojno življenje, 

tudi na združitev z družino, kadar je to možno in ustrezno. Rejnice_ki se morajo zavedati pomembnosti 

postopka ocene, ali je združitev otroka z družino v njegovo/njeno največjo korist. Združitev z družino 

                                                           
84 Kafala je prostovoljna zaveza, s katero se v nekaterih islamskih državah prevzame skrb za vzgojo in varstvo otroka.  
85 Dostopno na https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf (31. 7. 2019). 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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ni v otrokovo največjo korist in se je ne sme spodbujati, kadar obstaja utemeljeno tveganje, da bi 

vrnitev v izvorno državo vodila v kršitev temeljnih človekovih pravic otroka. 

 

Rejnice_ki morajo zagotoviti, da so pogledi, želje in občutja otrok brez spremstva upoštevani na vseh 

področjih njihove oskrbe, prav tako morajo otrokom pomagati razumeti, zakaj ni mogoče vedno 

delovati skladno z njihovimi željami. V primeru nestrinjanja s sprejetimi odločitvami jih morajo 

seznaniti o možnostih pomoči in pritožbe.  

 

Rejnice_ki morajo skrbeti za vsa področja otrokovega razvoja, vključno z otrokovim razvojem na 

področju izobraževanja, telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja. Otrokove želje in občutki 

morajo biti upoštevani, upoštevati pa je potrebno tudi druge ključne posameznice_ke v otrokovem 

življenju, na primer strokovne delavke_ce s področja socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, 

zdravja in pravnega varstva, skrbnice_ke86 ter zagovornice_ke.  

 

Za otrokovo zdravje je potrebno skrbeti v skladu z načrtom pomoči otroku. Rejnice_ki morajo dobro 

poznati svoje odgovornosti in odločitve, za katere so postavljene_i, vključno s tem, kdaj morajo 

pridobiti soglasje otroka in/ali otrokove_ga skrbnice_ka za zdravstveno obravnavo ali druge odločitve. 

Rejnice_ki se morajo zavedati, da je lahko razumevanje zdravja in ustrezne zdravstvene oskrbe 

kulturno pogojeno, zato morajo otroka seznaniti z načini zagotavljanja zdravstvene oskrbe v državi 

sprejemnici. 

 

Rejnicam_kom mora biti zagotovljena praktična pomoč za podporo pri ustreznem stiku z družino, če je 

to v otrokovo največjo korist, vključno s podporo v čustvenih stiskah ali drugih vprašanjih, ki bi jih otrok 

in rejnica_k utegnila doživeti kot posledico stika. 

 

Rejnice_ki morajo dobiti podporo pri spodbujanju otrokovega socialnega in čustvenega razvoja ter pri 

omogočanju razvoja otrokove čustvene odpornosti in pozitivne samopodobe.  

 

Otrokom je treba pomagati pri razvoju njihovih čustvenih, intelektualnih, socialnih, ustvarjalnih in 

telesnih spretnosti ter pri udejstvovanju v šolskih in izvenšolskih dejavnostih. 

 

Rejnice_ki morajo aktivno varovati in podpirati dobrobit otrok. Prizadevati si morajo za vzpostavitev 

dobrih odnosov z otroki in razvijati kulturo odprtosti ter zaupanja. Zavedati se morajo in biti zelo 

pozorni na morebitne znake, ki bi nakazovali, da je otrok ogrožen ali da obstaja tveganje 

njegovega/njenega izginotja. 

 

2. Pridobivanje, ocena primernosti ter usposabljanje rejnic in rejnikov 

Pristojne službe87 morajo pridobivati rejnice_ke, ki so se sposobne_i ustrezno odzvati na različne 

potrebe otrok brez spremstva, ki so jim zaupani v oskrbo, vključno z etničnimi, kulturnimi, verskimi in 

jezikovnimi potrebami. Takšna skupina vključuje rejnice_ke iz države sprejemnice in rejnice_ke z 

                                                           
86 Vključno z zakonitimi zastopnicami_ki otrok brez spremstva – prosilk_cev za mednarodno zaščito. 
87 V Sloveniji so to centri za socialno delo. 
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migrantsko izkušnjo. Za vsako_ega rejnico_ka pripravijo oceno primernosti in ji/mu zagotavljajo 

podporo pri izvajanju rejniške dejavnosti za otroke brez spremstva. 

 

Prednost nameščanja v družine, ki so iz istih izvornih okolij kot otroci sami, je blažitev začetne 

dezorientacije, saj otroci ne poznajo jezika države sprejemnice, imajo drugačne prehranjevalne 

navade, ne poznajo družbenih pravil. Poleg tega imajo otroci in družine skupne navade ter običaje, zato 

lažje poteka povezovanje z etnično skupnostjo. Ob tem pa se je potrebno zavedati potencialnih 

tveganj, med katerimi je zlasti spodbujanje vključevanja le v izvorno etnično skupnost in ne v širše 

okolje. Če družina ne obvlada jezika države sprejemnice, imajo otroci manj priložnosti in spodbude za 

učenje jezika, s tem pa se zmanjšajo otrokove možnosti za izobrazbeno, zaposlitveno ter socialno 

integracijo. 

 

Pristojne službe za rejništvo morajo določiti tudi kriterije in smernice za izbor otrok migrantov_k, ki se 

zaupajo v varstvo določeni_emu rejnici_ku, z upoštevanjem otrokovih želja, ozadja, posebnih potreb 

in drugih pomembnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešno vzpostavitev odnosa z rejnico_kom. 

 

Ocena primernosti mora biti razumljivo predstavljena potencialnim rejnicam_kom, vključno s: 

 

 kvalitetami, spretnostmi ali sposobnostmi, ki jih je potrebno izkazovati ali doseči; 

 standardi, ki se uporabljajo pri izdelavi ocene primernosti; 

 fazami in vsebino izbirnega postopka in, kjer je to mogoče, časovnimi roki; 

 informacijami, ki jih je potrebno posredovati kandidatkam_om. 

 

Oceno primernosti morajo izvesti strokovne_i delavke_ci centrov za socialno delo, ki imajo dodatna 

znanja in spretnosti za delo z otroki brez spremstva, na podlagi večkratnih srečanj, obiskov na domu 

skladno s strokovnimi merili za ugotavljanje ocene primernosti88 potencialnih rejnic_ov in ostalih 

družinskih članic_ov, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu. 

 

Pri oceni primernosti je potrebno posebno pozornost nameniti: 

 

 kulturnim kompetencam rejniške družine (sposobnost sprejemanja večkulturnosti, znanje 

jezikov, pripravljenost za sprejem otroka druge etničnosti, narodnosti, religije, spolne 

usmerjenosti, spolnega izraza ali identitete …, pozornost na morebitne predsodke ali 

stereotipe članov_ic rejniške družine in njihovega socialnega omrežja glede lastnosti in 

okoliščin otroka brez spremstva, pripravljenost rejniške družine na premagovanje 

jezikovnih in kulturnih razlik); 

 zagotavljanju ustreznih stikov otroka z njegovo izvorno družino; 

 zagotavljanju stikov otroka s pripadniki izvorne etnične skupine in ljudmi z izkušnjo 

migracije; 

 zagovorniški vlogi rejniške družine. 

                                                           
88 V Kaljenje: bilten Skupnosti CSD Slovenije, št. 11, 2012. 
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V Sloveniji kriterije in izkušnje, potrebne za izdelavo ocene primernosti, ter usposabljanja opredeljujejo 

Strokovne smernice za delo centrov za socialno delo na področju rejništva (Skupnost CSD, 2012). V 

nekaterih programih, kot je denimo program PRIDE89, je ocena primernosti narejena že v času 

uvodnega usposabljanja za izvajanje rejniške dejavnosti, kjer strokovnjaki_nje in izvajalci_ke 

usposabljanja podajo povratne informacije potencialnim rejnicam_kom.   

 

Rejničin_kov dom mora vključevati potrebne prilagoditve za vse, ki živijo v njem, vključno s potrebnimi 

pripomočki in prostorskimi prilagoditvami v primeru skrbi za otroka z ovirami ali drugimi posebnimi 

potrebami ali ranljivostmi. Bivališče mora biti primerno ogrevano, zadostno opremljeno in vzdrževano 

skladno s standardi čistoče in higiene. Zunanje površine morajo biti varne in zavarovane.  

 

Ocena ustreznosti okolja, soseske in dostopa do pomembnih storitev (na primer šole ali verske 

ustanove) mora biti narejena pred namestitvijo otroka v okolje.  

 

Kandidatke_i za izvajanje rejniške dejavnosti se morajo udeležiti predpriprave in usposabljanja za 

pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Potrebno je tudi prepoznati kompetence in 

močne plati rejnic_kov in veščin, ki jih morajo rejnice_ki še razviti. 

 

3. Namestitev otroka 

Pred namestitvijo otroka morajo pristojne službe za rejništvo rejnicam_kom zagotoviti vse informacije, 

ki jih potrebujejo za uspešno opravljanje svoje vloge. Informacije morajo biti podane na pregleden, 

razumljiv način v pisni obliki in morajo vključevati podatke o oblikah pomoči ter podpore, ki jim bodo 

na voljo. 

 

Zelo pomembno je, da prepoznamo občutljivost določenih informacij in zagotovimo varstvo podatkov 

ter zaupnost. S podatki se mora ravnati pazljivo, vendar to ne sme biti razlog za onemogočanje dostopa 

do potrebnih informacij. 

 

O namestitivi se je potrebno pogovoriti z otrokom in mu/ji zagotoviti informacije o rejništvu ter 

njegovih/njenih pravicah. Otroku je potrebno pojasniti, da namestitev v rejništvo ne ogroža 

povezanosti z njegovo/njeno izvorno družino. Rejniška družina mora posebno pozornost nameniti 

zagotavljanju stikov z izvorno družino in se zavedati morebitnega občutka krivde otrok, da niso uspeli 

priti do ciljne države.90 Prav tako mora rejniška družina otroku omogočiti čas žalovanja za izgubo 

kontinuiranega stika z izvorno družino (in življenja v družini), sorodniki_cami, prijatelji_cami in 

domovino ter posledično stika s svojo nacionalno in etnično identiteto, kulturo ter jezikom, pa tudi 

ustrezen čas za prilagoditev na novo okolje. 

 

Ob namestitvi je potrebno rejnico_ka ustrezno seznaniti s kulturo, iz katere otrok prihaja. Otroci v 

migracijah pogosto prihajajo iz tradicionalnih, kolektivnih kultur, kjer imajo sorodstveni in družbeni 

odnosi velik pomen. Tudi razumevanje družine in družinskega okolja je kulturno pogojeno, v kolektivnih 

                                                           
89 Več informacij dostopno na http://www.fosterpride.eu/ (31. 7. 2019). 
90 Kar je lahko posebej relevantno za Slovenijo, ki je pogosto le država prehoda in ne ciljna država za otroke brez spremstva. 

http://www.fosterpride.eu/
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kulturah so kot družina lahko pojmovani člani_ce razširjene družine ali morda družinski_e prijatelji_ce, 

česar se mora rejniška družina zavedati zaradi zagotavljanja ustreznega stika z izvorno družino. Prav 

tako je kulturno pogojeno izražanje nestrinjanja ali nasprotovanja, ki je v nekaterih kulturah 

nezaželeno, kar pomeni, da se lahko v nekaterih situacijah otroci brez spremstva odzovejo 

nepričakovano ali za rejnico_ka nerazumljivo (npr. otrok ne reče "ne", vendar njegovo/njeno 

obnašanje ni skladno z njegovimi/njenimi besedami). Medtem ko je za individualne družbe v primeru 

nezaželenega vedenja značilen občutek krivde, je za kolektivne družbe značilen občutek sramu (za 

celotno/razširjeno družino, ne le za otroka). Za razliko od samouresničenja kot najvišje vrednote po 

hierarhiji potreb po Maslowu, kar velja za individualne družbe, Pinto kot najvišjo vrednoto (kolektivnih) 

družb navaja čast (primarnim potrebam kot temeljnim potrebam sledijo biti všečen_na v skupini, dober 

ugled in nato čast kot najvišja vrednota). 

 

Vedno si je potrebno prizadevati otroka namestiti k rejnicam_kom, ki lahko zadostijo njegovim/njenim 

potrebam, vključno z otrokovimi etničnimi, verskimi, kulturnimi in jezikovnimi potrebami. Za 

kakovostno izvajanje rejništva je potreben kulturno občutljiv odnos rejnice_ka, ki temelji na 

spoštovanju in odprtosti za ozadje, vrednote ter izkušnje otroka brez spremstva. Pri sprejemanju 

odločitev o namestitvi otroka mora biti primarno vodilo otrokova največja korist, pri tem pa je treba 

upoštevati tudi otrokove želje in občutke. Potrebno je pridobiti tudi soglasje otroka ter otrokove_ga 

skrbnice_ka. Pri nameščanju morajo biti strokovne_i delavke_ci (pa tudi rejnice_ki) pozorne_i tudi na 

to, da otroci morda zaradi svoje izvorne kulture niso navajeni izražati svojih občutkov in želja. 

 

Ob namestitvi morajo biti rejnice_ki in otroci brez spremstva seznanjeni s kontinuirano oskrbo ter 

podporo (in ali se bo ta nadaljevala ob prehodu otroka v odraslost) ter načrti nadaljnjih ukrepov, če do 

namestitve v rejništvo ne pride ali če le-ta ne bi bila uspešna. 

 

V procesu namestitve naj se sorojencev_k ne ločuje, razen če za to obstaja tehten razlog. Kadar je 

ločitev potrebna, se mora otrokom omogočiti redno in ustrezno vzdrževanje stika. 

 

Tako namestitev kot odhod otroka iz rejništva morata biti skrbno načrtovana in opravljena z ustrezno 

občutjivostjo ter empatičnostjo in tako, da se bo otrok počutil spoštovanega, cenjenega ter sprejetega. 

Vzpostavljeni morajo biti jasni postopki za sprejem otrok v rejništvo, ki jih je treba predstaviti rejnici_ku 

in ostalim članicam_om gospodinjstva. Ti postopki morajo zajemati tako načrtovane kot tudi nujne 

(takojšnje) namestitve v rejništvo, kjer je to dovoljeno in potrebno. Postopki pomagajo otroku 

razumeti, kaj lahko pričakuje od bivanja v rejništvu. 

 

Kadar v rejniški družini živijo drugi otroci, se mora njihovo mnenje upoštevati in se jih mora spodbujati 

k sodelovanju z otrokom v rejništvu. 

 

4. Izobraževanje, krepitev in razvoj usposobljenosti ter kontinuirana podpora 

Rejnicam_kom je treba omogočiti kontinuirano izobraževanje in krepitev ter razvoj usposobljenosti, ki 

jih potrebujejo za učinkovito in dolgoročno izvajanje rejništva za otroke brez spremstva. 
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V Sloveniji je obveznost usposabljanja in izobraževanja rejnic_kov zakonsko opredeljena. Vzpostaviti je 

potrebno pregleden okvir izobraževanja za krepitev in razvoj usposobljenosti rejnic_kov na področju 

otrok brez spremstva ter za oceno dela rejnic_kov in za identifikacijo otrokovih potreb. 

 

Rejnice_ki morajo imeti na voljo podporne storitve in možnosti za razvoj ter učenje različnih spretnosti 

in pristopov, ki jim pomagajo, da otroku v rejništvu zagotovijo najboljšo možno oskrbo.  

 

Omenjeno mora zajemati naslednje vsebine: 

 

 migracijski sistem in sistem mednarodne zaščite v državi ter možnosti zagotavljanja podpore 

otroku znotraj tega sistema; 

 položaj otrok brez spremstva v državi in Evropi;  

 vpliv migracij na otroke brez spremstva; 

 vpliv predhodnih stisk (doživetih v izvorni državi in/ali na poti v Evropo) na otroke brez 

spremstva, vključno s travmo; 

 tveganje trgovanja z otroki in tveganje izginotja otrok; 

 sistem socialnega varstva in storitev za podporo rejniškim družinam v času izvajanja rejništva; 

 pomen čustvene odpornosti; 

 kulturno raznolikost; 

 razumevanje različnosti na področju spola; 

 pravice in dolžnosti otroka v rejništvu ter rejnice_ka in 

 pomen stika z izvorno družino (kjer je to primerno in varno). 

 

Rejnice_ki morajo dobiti podporo pri obvladovanju svojih odzivov in čustev, še posebno v primerih 

težavnejšega vedenja otrok, ter morajo razumeti, kako se otrokove pretekle izkušnje izražajo v 

njihovem vedenju. 

 

Rejnicam_kom mora biti zagotovljeno dovolj virov pomoči in podpore za premagovanje težav pri 

izvajanju rejništev za zagotavljanje kontinuirane oskrbe otrok brez spremstva, razen kadar 

nadaljevanje tovrstne oskrbe ni v otrokovo največjo korist. 

 

5. Spremljanje in nadzor 

 

Center za socialno delo mora opravljati obiske na domu in spremljati ter nadzorovati izvajanje rejništva. 

V slovenski zakonodaji je opredeljeno, da mora center za socialno delo najmanj enkrat letno oblikovati 

individualno projektno skupino za otroka v rejništvu in opraviti obisk na domu ter ostale naloge za 

spremljanje rejništva.91 Mednarodne smernice priporočajo, da strokovne službe na področju rejništva 

za otroke brez spremstva opravijo obisk na domu najmanj štirikrat letno v tromesečnih intervalih do 

otrokove polnoletnosti. V primeru, ko se rejništvo nadaljuje po polnoletnosti otroka, se obiski na domu 

izvajajo do zaključka izvajanja rejništva. Obiski na domu se lahko izvedejo brez predhodne najave. 

                                                           
91 35., 36. in 37. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2 in 
109/12, 22/19) (31. 7. 2019). 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3400
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-5388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2364
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4322
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0918
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Poleg rednega spremljanja izvajanja rejništva je potrebno zagotoviti tudi neodvisen nadzor. Če je 

mogoče, naj nadzor izvaja socialna_i delavka_ec, ki ne izvaja rednega spremljanja rejnice_ka.  

 

Pri spremljanju in izvajanju nadzora naj se rejnicam_kom in otrokom v rejništvu omogoči, da skupaj in 

posamično izrazijo svoja mnenja o kakršni koli potrebi ali težavi, ki jo je potrebno nasloviti.  

 

6.  Spodbujanje samostojnosti in prehod v odraslost 

 

Rejnice_ki morajo otroke ustrezno pripraviti na odhod iz rejniške družine glede na razlog odhoda. 

Razlogi za odhod so različni: polnoletnost, prehod v drugo obliko namestitve, posvojitev,92 združitev z 

družino bodisi v državi sprejema, državi izvora ali tretji državi. V nekaterih kontekstih so otroci brez 

spremstva lahko deportirani, bodisi v državo izvora ali tretjo državo; lahko se jih tudi združi z družino 

in preseli v tretjo državo. Narava priprave otroka za odhod iz rejniške družine je odvisna od 

posameznega primera in načrta, ki je pripravljen za vsakega otroka. 

 

Rejnice_ki morajo otroke pripraviti na odraslost, da bodo lahko razvili svoj potencial in dosegli 

psihosocialno stabilnost, samostojnost ter ekonomsko neodvisnost. 

 

Otrokom brez spremstva mora biti na voljo podpora, da bodo pripravljeni na osamosvojitev in 

ustvarjanje prihodnosti v državi sprejemnici, izvorni državi ali tretji državi. To naj vključuje 

izobraževanje in zaposlitev. 

 

Rejnice_ki pri teh pomembnih zadevah ne smejo biti sami. Socialne in druge pristojne službe so jim 

dolžne nuditi podporo ter spodbujati podporne storitve za otroke na prehodu v odraslost skupaj z 

mrežo javnih služb in nevladnih organizacij (na področju nastanitve, izobraževanja, pripravništva, 

zaposlovanja itd.). 

 

7. Razumevanje različnosti na področju spola 

 

Rezultat analize na področju spolov93 so minimalni standardi za vključevanje vidika spola pri izvajanju 

rejništva, in sicer: 

 

 Vključevanje razsežnosti spola med druge vidike, ki vplivajo na potrebe otrok in ki jih je treba 

upoštevati pri načrtovanju oskrbe skupaj z etničnimi, kulturnimi, verskimi ter jezikovnimi 

potrebami. 

 Raziskovanje in zagotavljanje boljšega poznavanja različnih izkušenj, ki jih otroci doživijo glede 

na spol – kot otroci in še posebej kot migrantski otroci; na ta način bodo strokovnjaki_nje lahko 

oblikovali_e ciljno usmerjene ukrepe, ki bolje naslavljajo potrebe otrok. 

 Namenjanje posebne pozornosti dinamiki fantovstva oz. moškosti (maskulinizma) in 

zagotavljanje, da se ustrezno raziskuje, prepozna, razume in vključuje v načrtovanje ukrepov.  

                                                           
92 Strokovne_i delavke_ci morajo ob tem upoštevati Haško konvencijo: https://www.hcch.net/en/publications-and-

studies/details4/?pid=5763 (31. 7. 2019). 
93 Dostopno na www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf (31. 7. 2019). 

https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5763
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5763
http://www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf%20(31
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 Upoštevanje spola kot spodbujevalca migracij in kot dejavnika, ki vpliva na vse faze migracije. 

 Vse, ki so vključeni v delo z otroki, vključno z rejniškimi družinami, je treba seznaniti s tem, 

kako ravnati z družbeno ustvarjenimi razlikami med spoloma in spolnimi izrazi, ki lahko vplivajo 

na fizično in psihično zdravje ter vedenje. 

 Pri delu z rejniškimi družinami se je treba prepričati, da se strokovnjaki_nje in rejniške družine 

v zadostni meri zavedajo močne povezanosti spola s kulturo posamične države, kar lahko vpliva 

na družinsko izkušnjo. 

 Pri komuniciranju je treba vedno uporabljati spolno nevtralen jezik in poskrbeti, da besede, 

slike, posnetki ter ostala sporočila ne spodbujajo ali krepijo stereotipov in predsodkov. 

Posebno pozornost je treba nameniti neprimernim prikritim sporočilom. 

 

 

5. Otroci brez spremstva v Sloveniji in predlogi za krepitev rejniškega 

sistema 
 

Zaradi potrebe po celovitem pristopu k oskrbi otrok brez spremstva v Sloveniji je bila skladno s sklepom 

Vlade RS iz leta 2017 vzpostavljena Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike 

nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot ločene enote za celovito obravnavo glede 

na njihovo starost. Sistemska oblika nastanitve in obravnave otrok brez spremstva naj bi bila 

vzpostavljena do konca leta 2018, vendar je bil rok vzpostavitve zaradi nezadostnih nastanitvenih 

zmogljivosti z novim sklepom Vlade prestavljen na konec leta 2019. Celovit pristop k oskrbi otrok brez 

spremstva se bo vzpostavil z oblikovanjem večtirnega sistema nastanitve in oskrbe otrok brez 

spremstva, kar vključuje tudi rejništvo za otroke brez spremstva, v primerih, ko se ugotovi, da je to v 

otrokovo največjo korist. 

 

Podatki za Slovenijo kažejo, da se tudi pri nas število otrok brez spremstva skozi leta povečuje. Leta 

2018 je za mednarodno zaščito zaprosilo 556 otrok brez spremstva, leta 2017 388, leta 2016 244 in 

leta 2015 44 otrok brez spremstva.94 

 

Za mlajše in ranljivejše otroke brez spremstva se ne priporoča namestitev v skupinske oblike 

nastanitve, saj je za njihov razvoj in obravnavo primernejša skrb v družinskem okolju. Seveda pa je 

potrebno pri sprejemu otrok brez spremstva opraviti celostno in individualno oceno situacije ter 

potreb za vsakega posameznega otroka in na podlagi ugotovitve, kaj je v otrokovo največjo korist, 

zagotoviti primerno obliko nastanitve ter oskrbe. 

 

V Sloveniji nimamo veliko izkušenj z nameščanjem otrok brez spremstva v rejništvo, saj smo imeli do 

avgusta 2019 le nekaj primerov, vsekakor pa obstaja potreba po krepitvi tega področja, kar med drugim 

zajema: 

                                                           
94 Podatki Ministrstva za notranje zadeve RS; dostopno na http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/statistika/ (31. 7. 2019). 

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/statistika/
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 spodbujanje različnih oblik rejništev glede na specifične potrebe otrok brez spremstva (npr. 

vikend rejništvo za otroke, za katere se ugotovi, da bi potrebovali in bi si želeli tovrstno 

podporo); 

 nabor rejniških družin za krizne namestitve otrok brez spremstva; 

 usposabljanje in ozaveščanje strokovnih delavk_cev o rejništvu za otroke brez spremstva; 

 zagotavljanje kontinuiranih izobraževanj za strokovne delavke_ce s področja nudenja pomoči 

in oskrbe otrok brez spremstva; 

 zagotavljanje kontinuiranih izobraževanj in usposabljanj rejnic_kov in spodbujanje, da se 

udeležijo vsaj enega izobraževanja s področja zaščite otrok v migracijah na leto;95  

 promocijo rejništva v širši javnosti z namenom dviga ugleda rejništva (kampanja na lokalni in 

nacionalni ravni); 

 promocijo rejništva za sprejem otrok brez spremstva z namenom pridobivanja novih 

rejnic_kov; 

 promocijo rejništva med družinami iz izvornih okolij, iz katerih prihajajo otroci brez spremstva; 

 vzpostavitev podpornih storitev, kot so supervizije, intervizije, skupinske oblike dela, podporne 

mreže ter skupine za otroke in mladostnike; 

 predlog možnosti preučitve spremembe zakonodaje na področju rejništva, da je v primerih, ko 

se ugotovi, da je to v največjo korist otroka brez spremstva, mogoča namestitev otroka pri 

osebi s priznano subsidiarno zaščito (slovenska zakonodaja kot enega izmed pogojev določa, 

da mora imeti oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 

kar opravljanje rejniške dejavnosti onemogoča osebam s priznano subsidiarno zaščito).96
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 Skupnost CSD Slovenije je 28. maja 2016 izvedla do avgusta 2019 edino usposabljanje za rejnice_ke na temo sprejema otrok brez spremstva 
v RS. Usposabljanje je bilo poimenovano: »Posebnosti doživljanja in čustvovanja otrok ob travmatskih dogodkih, načini komuniciranja in 
sporazumevanja z otroki drugih kultur«. 
96 Osebe s priznano subsidiarno zaščito imajo v Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja statusa subsidiarne zaščite. 
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Priloga 3: PPT predstavitve 





 Usposabljanje poteka v okviru projekta 
FORUM - Za otroke brez spremstva: prenos 
znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z 
namenom krepitve rejništva.

 Sofinancira Evropska unija iz sredstev 
Programa za pravice, enakost in 
državljanstvo. 

 Trajanje: 2 leti (avgust 2017 – avgust 2019).



 izvaja v skladu s prednostnimi nalogami 
Evropske komisije za zagotavljanje 
izboljšanja zaščite in spoštovanja pravic 
otrok v migracijah na ozemlju Evropske unije 
skozi razvoj kakovostnega sistema rejniške 
oskrbe, ki spodbuja prenos strokovnega 
znanja iz držav z dobro razvitim sistemom in 
več izkušnjami z rejništvom za otroke brez 
spremstva, v države, ki imajo na področju 
nameščanja otrok brez spremstva v rejniške 
družine manj izkušenj.



 Partnerske organizacije: Fondazione L’Albero
della Vita (Italija), Accem (Španija), FICE 
Avstrija, Organization for Aid to Refugees
(Češka), FCYA - Family, Child, Youth
Association (Madžarska), Slovenska 
filantropija (Slovenija).

 Strokovni partnerji: CORAM (VB), Fondazione
ISMU, EUROCHILD.



Projektne aktivnosti:

 sestanki s pristojnimi institucijami in 
organizacijami na področju zaščite otrok 
migrantov in rejništva,

 delavnica z otroki brez spremstva, 

 posvet,

 priprava Smernic za zagotavljanje minimalnih 
standardov na področju rejništva in otrok brez 
spremstva in prilagajanje nacionalnemu 
kontekstu (svetovalna skupina),

 usposabljanje strokovnih delavk in delavcev,

 gradivo za usposabljanje.



9:00 – 9:45     Predstavitev in uvod 
9:45 – 11:15     Položaj in izkušnje otrok brez spremstva 
11:15 – 11:30    Mednarodna in slovenska zakonodaja na 

področju zaščite otrok brez spremstva
11:30 – 12:15    Sistemi oskrbe otrok brez spremstva
12:15 – 13:15    Odmor za kosilo
13:15 – 14:15    Predmigracijska izkušnja, migracija in tranzit, 

pomigracijska izkušnja
14:15 – 14:30    Odmor
14:30 – 16:00    Pomoč pri okrevanju od travm in izgub ter 

krepitev psihične odpornosti 
(prim. Anica Mikuš Kos)



9:00 - 9:30       Rejništvo za otroke brez spremstva – prednosti in izzivi

9:30 – 9:45        Prepoznavanje podpornih mrež in oblik strokovnih partnerstev

9:45 – 10:30      Izkušnja rejnice

10:30 – 10:45 Odmor

10:45 – 11:30    Kulture in medkulturne kompetence

11:30 – 12:00    Pridobivanje in ocena primernosti rejnic in rejnikov

12:00 – 13:00    Odmor za kosilo

13:00 – 13:30    Proces izbire primerne_ga rejnice_ka za otroka brez spremstva                        

13:30 – 14:15    Usposabljanje, kontinuirano izobraževanje, podpora, spremljanje in 

nadzor rejnic in rejnikov

14:15 – 14:30    Predstavitev evalvacije in rezultatov usposabljanja rejnic in rejnikov na 

temo sprejema otrok brez spremstva v rejništvo

(predstavnica Skupnosti CSD Slovenije)

14:30 – 14:45    Odmor

14.45 – 15:45    Priprava predlogov za krepitev rejniškega sistema za otroke brez  

spremstva

15:45 – 16:00    Evalvacija



Po koncu usposabljanja bodo udeleženci_ke
imeli_e: 

 Večje razumevanje vzrokov migracij in 
izkušenj otrok brez spremstva.

 Razumevanje obstoječega mednarodnega in 
nacionalnega pravnega okvirja, ki ureja 
obravnavo in zaščito otrok brez spremstva.

 Poznavanje različnih sistemov oskrbe otrok 
brez spremstva ter prednosti in izzivov, ki jih 
prinaša rejništvo.



 Razumevanje posebnih potreb otrok brez 
spremstva in načinov nudenja čustvene in 
praktične podpore.

 Razumevanje načina prepoznavanja podporne 
mreže in oblik strokovnega partnerstva.

 Razumevanje možnosti za krepitev rejniškega 
sistema za otroke brez spremstva.



VAJA 1: Gradim na svojih 
izkušnjah …



POLOŽAJ IN IZKUŠNJE OTROK BREZ 
SPREMSTVA



 Kaj opredeljuje pojem ‘otroci brez 
spremstva‘?



 Otroci, mlajši od 18 let, ki so zunaj matične 
države in so brez spremstva staršev oziroma 
zakonsko ali po običaju določenega skrbnika.

 Slovenska zakonodaja: mladoletniki brez 
spremstva.



VAJA 2: Kdo so otroci brez 
spremstva



“ Če bi imel izbiro, bi ostal z družino in  
ustavil vojno med Etiopijo in Eritrejo. Toda 
pri takšnih stvareh nimaš izbire.” 

Melake, 14-letni deček iz Eritreje

 “ Od doma so me poslali zaradi 

vojne. Nisem se odločil postati 
begunec.’’

 Aslem, 17-letni deček iz 
Afganistana



Poročilo UNICEF

• Na globalni ravni je število otrok beguncev in 
migrantov brez spremstva doseglo petkratno 
povečanje v primerjavi z letom 2010.

• Po uradnih podatkih je bilo v letih 2015-2016 v 
80 državah vsaj 300 tisoč otrok brez spremstva. 
Realna številka je veliko višja. 

• V Evropi je v letih 2015-2016 za mednarodno 
zaščito zaprosilo 170.000 otrok brez spremstva.



 Leta 2017 je 31.400 otrok brez spremstva 
zaprosilo za mednarodno zaščito v EU (15
% vseh prosilcev za mednarodno zaščito), 
2.5 x več kot je bilo povprečje med letoma 
2008-2013 (okoli 12.000 na leto)
(Vir: Eurostat)

 Zaradi vojn, nasilja, kršitev človekovih 
pravic itd. je na sto tisoče ljudi pobegnilo 
iz Bližnjega vzhoda in Afrike.



 Leta 2017 je večina otrok brez spremstva, ki 
je zaprosilo za mednarodno zaščito, bila 
moškega spola (89 %) 

 Večina starih16-17 let
 Države izvora: 
• Afganistan (17 %)
• Eritreja (10 %) 
• Gambija (8 %) 
• Gvineja (7 %)
• Pakistan (6 %)
• Sirija (6 %)

Starost

16-17

Starost

14-15

Starost

pod 14



Statistike Slovenija
Leto 2019 (do 31. 3. 2019)

 115 otrok brez spremstva zaprosilo za mednarodno zaščito, 

 112 dečkov in 3 dekleta, 

 države izvora: Afganistan, Maroko, Alžirija, Egipt, Pakistan, 
Tunizija, Sirija, Bangladeš, Libija, Iran, Irak, Palestina, 
Somalija, Vietnam in Jemen.

Leto 2018  

 556 otrok brez spremstva zaprosilo za mednarodno zaščito, 

 549 dečkov in 7 deklet, 

 države izvora: Pakistan, Afganistan, Alžirija, Maroko, 
Bangladeš, Sirija, Nepal, Irak, Iran, Turčija, ...



Statistike Slovenija

Priznan status mednarodne zaščite: 56 otrok brez 
spremstva, od tega 7 po takrat veljavnem Zakonu o 
azilu - azil iz humanitarnih razlogov, 13 statusov 
begunca in 36 statusov subsidiarne zaščite

(do 31. 3. 2019). (Podatki: Ministrstvo RS za notranje zadeve)



 V Evropi je še na tisoče več otrok brez 
spremstva, ki niso zaprosili za mednarodno 
zaščito (izven sistema) – za to skupino so 
na voljo omejene statistike.

 Gre za eno najbolj ranljivih skupin otrok, ki 
potrebujejo posebno obravnavo, skrb in 
zaščito. 



Polovica otrok izgine nekaj dni po nastanitvi v institucijo. 
Ocena Europola, januar 2016: 10.000 izginulih otrok
(realna številka verjetno veliko višja; podatki Missing Children
Europe).

Predvidevanja, zakaj odidejo:
• odvrnejo jih dolgi azilni postopki in postopki 

združevanja z družino;
• strah, da bodo vrnjeni v izvorno državo ali državo, iz 

katere so prišli;
• pogoji, v katerih živijo, so neprimerni; upajo na 

varnejšo in boljšo prihodnost nekje drugje;
• prisiljeni oditi, ker so postali žrtve trgovanja z ljudmi 

(spolno izkoriščanje, prisilno žeparjenje, kraje, ..).



 pobegnejo pred vojno, spopadi, naravnimi 
nesrečami, diskriminacijo ali preganjanjem,

 zaradi življenja v revščini in pomanjkanju,  

 v upanju na boljše življenje, da jih nekje 
drugje čaka boljša in varnejša prihodnost,

 zaradi združitve z družinskimi člani,

 kot žrtve zlorab/trgovine z ljudmi, npr. 
zaradi spolnega izkoriščanja ali prisilnega 
dela.



 izguba družine, zloraba in preganjanje,

 težko potovanje, nasilje in zlorabe na poti,

 znašli v novem kulturnem okolju (ne poznajo 
jezika, kulturne razlike),

 travmatiziranost, razočaranje ob prihodu v 
Evropo, pritiski za čim hitrejši zaslužek 
(odplačevanje dolga, preživljanje družine),

 skrb/nemir, kaj se dogaja z njihovo družino, 
sorodniki, prijatelji v domovini,

 dolgotrajni in neprilagojeni postopki,

 pripor,



 podoživetje travme ob pripovedovanju preteklih 
dogodkov,

 čustvene in zdravstvene težave,
 socialna izolacija, diskriminacija in rasizem,
 življenje v negotovosti, nezmožnost načrtovanja 

prihodnosti,
 težave pri dostopanju do splošnih storitev, npr. 

zdravstvenega varstva in izobraževanja,
 pomanjkanje ustrezne namestitve in podpore,
 pomanjkanje zaposlitvenih priložnosti/integracijske 

podpore,
 zaradi preteklih izkušenj/travm lahko težave pri 

prilagajanju, nemotiviranost, apatičnost, možna 
nezaželena vedenja.



VAJA 3: Razumevanje potreb otrok 
brez spremstva



 Oba otroka imata svoje posebne potrebe in 
hkrati skupno izkušnjo - ločitev in izgubo. 

 Vsak potrebuje celostno oceno potreb. 
 Nekatere potrebe: terapevtska pomoč, 

tolmačenje, ocena izobraževalnih potreb in 
zdravstvenega stanja, srečevanje z drugimi 
ljudmi iz njihove kulture, ki govorijo njihov 
jezik in so iste vere.

 Kaj se lahko zgodi otrokoma v povezavi z 
njunim statusom migranta. Kaj se lahko 
zanju spremeni, ko dopolnita 18 let?



MEDNARODNA IN SLOVENSKA ZAKONODAJA 
NA PODROČJU ZAŠČITE OTROK BREZ 

SPREMSTVA



Konvencija o statusu beguncev iz leta 1951:

 Begunec= oseba, ki ‘’zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, 
narodnosti, pripadnosti določeni družbeni 
skupini ali zaradi političnega prepričanja, 
zapusti svojo matično domovino in zaradi 
utemeljenega strahu ne želi ali ne more 
uživati zaščite v tej državi.

 Prosilec za mednarodno zaščito =  oseba, ki 
zaprosi za priznanje mednarodne zaščite.



Konvencija ZN o otrokovih pravicah:

 prepoved diskriminacije (2. člen)

 otrokove koristi kot glavno vodilo pri vseh dejavnostih, 
ki jih zadevajo (3. člen)

 pravica do življenja, preživetja in razvoja (6. člen)

 pravica otroka do svobodnega izražanja mnenja (12. 
člen)



Konvencija ZN o otrokovih pravicah (20. člen)

1. Otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje 
družinsko okolje ali katerega koristi ne dopuščajo, da bi 
še naprej ostal v tem okolju, ima pravico do posebnega 
varstva in pomoči, ki mu jo zagotovi država.
2. Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo 
zakonodajo takemu otroku zagotoviti nadomestno skrb.
3. Takšna skrb lahko med drugim zajema rejništvo, kafalo
po islamskem pravu, posvojitev ali, če je potrebno, 
nastanitev v primernih ustanovah, namenjenih skrbi za 
otroka. Pri preučevanju rešitev naj bo posebna pozornost 
posvečena zaželeni nepretrganosti otrokove vzgoje in 
njegovemu etničnemu, verskemu, kulturnemu in 
jezikovnemu poreklu.



Zakon o mednarodni zaščiti

Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji pomeni status begunca in 
status subsidiarne oblike zaščite.

Status begunca …

 … se prizna državljanu tretje države, ki je zaradi utemeljenega 
strahu pred preganjanjem, temelječim na rasi, veri, narodni 
pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem 
političnem prepričanju, zunaj države, katere državljan je, in ne 
more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države ali 
osebi brez državljanstva, ki je zunaj države, kjer je imela 
običajno prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu 
ne more ali noče vrniti v to državo.



Status subsidiarne zaščite …

 … se prizna državljanu tretje države ali osebi brez 
državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunca, 
če obstaja utemeljen razlog, da bi bil ob vrnitvi v izvorno 
državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če gre za 
osebo brez državljanstva, soočen z utemeljenim 
tveganjem, da utrpi resno škodo, ki zajema:

 smrtno kazen ali usmrtitev,
 mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen 

za prosilca v izvorni državi,
 resno in individualno grožnjo za življenje ali za osebnost 

civilista zaradi samovoljnega nasilja v razmerah 
mednarodnega ali notranjega oboroženega 
spopada.



Zakon o mednarodni zaščiti (15. člen) 

(načelo otrokove največje koristi)
 (1) Največja korist otroka je primarna skrb pri obravnavi 

mladoletnikov. Mladoletnikom je treba zagotoviti življenjski 
standard, ki je primeren njihovemu psihičnemu, duševnemu, 
duhovnemu, moralnemu in družbenemu razvoju.

 (2) Pri ocenjevanju največje otrokove koristi se ustrezno 
upoštevajo zlasti naslednji dejavniki:

 - možnost ponovne združitve z družino,
 - dobro počutje in družbeni razvoj mladoletnika, zlasti ob 

upoštevanju okolja, iz katerega mladoletnik izhaja,
 - vprašanja glede varnosti in zaščite, zlasti kadar obstaja 

tveganje, da je mladoletnik žrtev trgovine z ljudmi,
 - mnenje mladoletnika v skladu z njegovo starostjo in 

zrelostjo.



 (3) Mladoletnikom se zagotovi dostop do prostočasnih 
dejavnosti, vključno z igro in rekreativnimi dejavnostmi, ki so 
primerne njihovi starosti, v prostorih, kjer so nastanjeni, in do 
dejavnosti na prostem.

 (4) Mladoletnikom, ki so bili žrtve kakršnih koli zlorab, 
zanemarjanja, izkoriščanja, mučenja ali krutega, nečloveškega in 
ponižujočega ravnanja ali so trpeli zaradi oboroženih spopadov, 
je treba omogočiti dostop do rehabilitacije ter zagotoviti, da se 
po potrebi organizira ustrezno psihološko zdravljenje in zagotovi 
strokovno svetovanje.

 (5) Mladoletnim prosilcem se zagotovi, da so nastanjeni s svojimi 
starši, svojimi neporočenimi mladoletnimi brati ali sestrami ali z 
odraslo osebo, ki je zanje odgovorna po zakonu ali praksi, pod 
pogojem, da je to v njihovo največjo korist.



Zakon o mednarodni zaščiti (16. člen)
(mladoletnik brez spremstva, ki je prosilec)
 (1) V postopkih, v katerih je prosilec mladoletnik 

brez spremstva, se:
 - čim prej ugotovi njegova istovetnost in 

začne postopek iskanja njegovih staršev ali 
drugih sorodnikov;

 - mu pred začetkom postopka postavi 
zakoniti zastopnik.

 (2) Mladoletnik brez spremstva v postopku po 
tem zakonu sodeluje na način, ki je primeren in 
prilagojen njegovi starosti ter stopnji duševnega 
razvoja.



Zakon o mednarodni zaščiti (16. člen)
 (5) Pred sprejemom prošnje je treba mladoletnika brez 

spremstva seznaniti s pravicami in dolžnostmi prosilcev, 
pri čemer je treba način pojasnjevanja prilagoditi njegovi 
starosti in stopnji duševnega razvoja.

 (6) Mladoletnik brez spremstva je skupaj s svojim 
zakonitim zastopnikom navzoč pri vseh dejanjih v 
postopkih po tem zakonu.

 (7) Urad Vlade Republike Slovenije, pristojen za oskrbo 
migrantov (v nadaljnjem besedilu: urad), poskrbi za 
ustrezno nastanitev in oskrbo mladoletnika brez 
spremstva v azilnem domu, le izjemoma, kadar to 
zahtevajo zdravstvene ali druge potrebe mladoletnika, pa 
se takemu mladoletniku zagotovijo ustrezna nastanitev, 
oskrba in obravnava v drugi ustrezni ustanovi v Republiki 
Sloveniji.



Zakon o mednarodni zaščiti (16. člen)
 (8) O ustreznosti nastanitve iz prejšnjega odstavka da 

mnenje center za socialno delo, ki je krajevno pristojen za 
območje, na katerem je nastanjen mladoletnik brez 
spremstva. Pri izvajanju nastanitve in oskrbe urad sodeluje 
z zakonitim zastopnikom.

 (9) Določbe glede zakonitega zastopnika se ne uporabljajo 
za mladoletnika, starejšega od 15 let, ki je sklenil 
zakonsko zvezo.



Zakon o tujcih (82. člen)

 (1) V primeru odstranitve mladoletnega tujca brez 
spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, ki 
nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, policija takoj 
obvesti center za socialno delo, ki mora mladoletnemu 
tujcu nemudoma postaviti skrbnika za posebni primer. 
Policija izda odločbo o vrnitvi mladoletnemu tujcu brez 
spremstva, ko skrbnik za posebni primer po skrbni 
preučitvi vseh okoliščin ugotovi, da je to v najboljšem 
interesu mladoletnega tujca.



Zakon o tujcih (82. člen)
 (2) Mladoletnega tujca iz prejšnjega odstavka se ne sme 

odstraniti v matično državo ali v tretjo državo, ki ga je 
pripravljena sprejeti, dokler mu tam ni zagotovljen 
sprejem. Pred odstranitvijo se je potrebno prepričati, da 
bo mladoletni tujec vrnjen članu družine, izbranemu 
skrbniku ali ustreznim sprejemnim centrom v državi 
vrnitve. V nobenem primeru pa se mladoletnega tujca brez 
spremstva ne sme odstraniti v nasprotju s Konvencijo o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropsko 
konvencijo o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja ali Konvencijo o 
otrokovih pravicah in Evropsko konvencijo o uresničevanju 
otrokovih pravic). Do odstranitve se mladoletnemu tujcu 
dovoli zadrževanje v skladu z določbami tega zakona.



Zakon o tujcih (82. člen)
 (3) Mladoletnega tujca in družino z mladoletnim tujcem 

se v dogovoru s skrbnikom za posebni primer nastani v 
primernih ustanovah za nastanitev mladoletnih oseb, 
kjer mu bodo zagotovljene pravice iz prejšnjega 
odstavka. Če to ni možno, se mladoletnega tujca brez 
spremstva in družino z mladoletnim tujcem nastani v 
center.

 (4) Mladoletnemu tujcu, ki je nastanjen v centru, se v 
prostem času omogoči ukvarjanje z dejavnostmi, 
vključno z igrami in rekreacijskimi dejavnostmi, 
primernimi njegovi starosti.



Zakon o tujcih (82. člen)
 (5) Kadar identiteta mladoletnega tujca ni potrjena in 

obstaja dvom, da gre za mladoletno osebo, lahko 
policija ugotavlja starost osebe s pomočjo izvedencev. 
Na podlagi mnenja izvedenca policija o starosti osebe 
izda ugotovitveno odločbo. Zoper ugotovitveno odločbo 
se lahko tujec pritoži v roku osmih dni od vročitve 
odločbe. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
notranje zadeve.

 (6) Strožji policijski nadzor se za mladoletnega tujca 
lahko odredi le izjemoma in to le skupaj s starši ali 
skupaj z enim izmed njih. Zoper mladoletnega tujca 
brez spremstva ni mogoče odrediti bivanja pod strožjim 
policijskim nadzorom.



SISTEMI OSKRBE OTROK BREZ 
SPREMSTVA



 rejništvo

 institucionalno varstvo 

 skrbništvo, zakonito zastopanje

 sorodstvena oskrba

 sprejemne družine



 Rejništvo je posebna oblika varstva otrok, ki 
jim je potrebna oskrba in vzgoja pri osebah, 
ki niso njihovi starši. (10. člen Družinskega zakonika)



 Institucionalno varstvo je oblika obravnave v 
zavodu, drugi družini ali drugi organizirani 
obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje 
ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. 
Obsega osnovno oskrbo in socialno oskrbo v 
skladu s predpisi s področja socialnega varstva 
ter zdravstveno varstvo po predpisih s področja 
zdravstvenega varstva: 

 za otroke in mladostnike, prikrajšane za 
normalno družinsko življenje, zajema 
institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na 
življenje 

 (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/socialnovars
tvene_storitve/institucionalno_varstvo)



- dijaški dom, 

- azilni dom (oddelek za mladoletnike brez 
spremstva), 

- Center za tujce, 

- krizni center,

- namestitev v rejništvo.



Zakon o tujcih (82. člen)

 V primeru odstranitve mladoletnega tujca brez spremstva 
staršev ali drugih zakonitih zastopnikov, ki nezakonito 
prebiva v Republiki Sloveniji, policija takoj obvesti center za 
socialno delo, ki mora mladoletnemu tujcu nemudoma 
postaviti skrbnika za posebni primer. Policija izda odločbo o 
vrnitvi mladoletnemu tujcu brez spremstva, ko skrbnik za 
posebni primer po skrbni preučitvi vseh okoliščin ugotovi, da 
je to v najboljšem interesu mladoletnega tujca.



Zakon o mednarodni zaščiti (16. člen)

 (1) V postopkih, v katerih je prosilec mladoletnik brez 
spremstva, se:

 - mu pred začetkom postopka postavi zakoniti zastopnik.

 (3) Zakoniti zastopnik iz prejšnjega odstavka zastopa 
mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje 
mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, 
izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v 
zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer 
do izvršljivosti odločitve izdane v postopku mednarodne 
zaščite.



Zakon o mednarodni zaščiti (16. člen)

 (4) Vlada Republike Slovenije predpiše podrobnejši način 
izvajanja pooblastila zakonitega zastopnika, način 
medsebojnega sodelovanja zakonitega zastopnika, 
ministrstva in krajevno pristojnega centra za socialno delo pri 
izvajanju skrbi za osebnost, pravice in koristi mladoletnika 
brez spremstva ter način oblikovanja in vodenja seznama iz 
četrtega odstavka 18. člena tega zakona. V predpisu se določi 
tudi podrobnejši način zagotavljanja ustrezne nastanitve, 
oskrbe in obravnave mladoletnika brez spremstva zunaj 
azilnega doma ali njegove izpostave.



Družinski zakonik

Skrbništvo za otroke

257. člen (postavitev otroka pod skrbništvo)

 (1) Otroka, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo, 
postavi sodišče pod skrbništvo in mu imenuje skrbnika.

 (2) Sodišče mora centru za socialno delo takoj poslati 
pravnomočno odločbo, s katero je otroka postavilo pod 
skrbništvo in imenovalo skrbnika.



 Sorodstvena oskrba pomeni, da otroka vzgajajo 
stari starši, člani podaljšane družine ali odrasle 
osebe, ki so tesno povezane z družino (npr. botri 
in tesni družinski prijatelji), kadar biološki starši 
niso sposobni skrbeti za otroke. 

 Koncept, ki je razširjen predvsem v ZDA.

 Različni tipi: neformalno, formalno (rejništvo), 
začasno skrbništvo, prostovoljno. 

 Finančno je vzdržnejša kot rejništvo in mnogim 
otrokom omogoča namestitev izven rejniške 
oskrbe.



 Tip oskrbe, ki namesto institucionalne ali 
skupnostne namestitve uporablja namestitev v 
družinah. 

 Trenutno je sprejem in bivanje pri družinah za 
otroke brez spremstva na voljo v 16 evropskih 
državah, v katerih je tovrstna praksa večinoma 
fragmentirana, kar pomeni, da so v namestitev 
otroka v družine vključeni javni, zasebni in 
prostovoljski organi. Ta proces je različen glede 
na državo in občino, tako na nacionalni, 
regionalni kot lokalni ravni.



 Cilj je zagotavljanje ustreznega in varnega okolja 
za podporo otrokovega razvoja in njegove 
integracije. Proces je osredotočen na otroka, cilj 
ni reintegracija otroka v izvorno družino (le v 
redkih primerih).

 Starost: v številnih primerih gre za najstnike, ki 
se bližajo polnoletnosti.

 Potrebno je implementirati posebne pristope 
(spremljanje otroka na poti do avtonomije in 
prehoda v odraslost).



 družina iz otrokove lastne mreže

 otroku neznana družina

◦ družina iz istega izvornega okolja (kulture)

◦ družine iz različnih kulturnih okolij (večinoma 
družine iz večinskega prebivalstva)



Prednosti:
◦ Ublaži popolno začetno dezorientacijo (otroci 

ne poznajo jezika, imajo drugačne 
prehranjevalne navade, ne poznajo družbenih 
pravil,..).

◦ Otroci najdejo stabilnost, sprejetost, skupne 
navade in običaje.

◦ Pomoč pri razumevanju novega okolja 
(integracija).

◦ Povezovanje z etnično skupnostjo.



ista kultura stabilnost

integracija orientacija



Tveganja:
◦ Spodbujanje vključevanja le v etnično skupnost 

in ne v širše okolje – znotrajetnična izolacija.

◦ Jezik kot ovira – če družina ne obvlada jezika 
države sprejemnice, imajo otroci manj 
priložnosti in spodbude za učenje jezika, s tem 
se zmanjšajo otrokove možnosti za 
izobrazbeno, zaposlitveno in socialno 
integracijo. 



znotrajetnična
izolacija

težje zaznati 
priložnosti



 Rejniška namestitev v družino iz druge 
kulture kot je otrok (večinoma v družine iz 
večinskega prebivalstva).

 Rejniška družina mora biti pozorna na 
kulturno in versko ozadje otroka, mu 
pomagati pri izobraževanju, učenju jezika, pri 
integraciji …



 Namestitev v rejništvo le ob koncu tedna bi bila 
lahko ustrezna za otroke brez spremstva, ki so 
starejši od 16 let.

 Cilj rejništva: pomagati mladostnikom, da 
postanejo bolj neodvisni in jih pripraviti na izstop 
iz sistema varstva in oskrbe (vključevanje v 
izobraževanje/delo, učenje jezika, upravljanje s 
financami, učenje kuhanja in gospodinjskih 
opravil, iskanje namestitve,…).  



PREDMIGRACIJSKA IZKUŠNJA, 
MIGRACIJA IN TRANZIT, 

POMIGRACIJSKA IZKUŠNJA



Stresorji:
 Raznoliki stresorji, vključno z vzroki za odhod 

iz domovine. Npr. vojna, doživetje travmatičnih 
dogodkov, smrt/izguba bližnjih, revščina, 
preganjanje, izkušnja škodljivih kulturnih 
praks.

Vsakdanje življenje:
 Kljub težkim konfliktom skušajo ljudje 

ohranjati vidike vsakdanjega življenja – npr. 
obiskovanje šole, igra, skupni družinski obedi, 
molitev



(‘Junior’ – otrok na Škotskem, v Hopkins & Hill, 2008)

)

“Boleče je govoriti o življenju. Ob 
tem imam mučne misli.”

“Brala mi je zgodbe, igrala se je z 
menoj … skupaj smo kuhali …”

(Otrok na Irskem pripoveduje o svoji materi, v Ní Raghallaigh, 2007)



VAJA 4: Ogled videa & refleksija



 Tvegana potovanja, smrt bližnjih na poti, življenje v 
negotovosti, pomanjkanje hrane, omejene možnosti 
izobraževanja, izpostavljenost za zlorabe (npr. trgovina z 
ljudmi), izkoriščanje med potjo, nasilje, …

(Otrok iz Afganistana, v Nardone in Correa-Velez, 2015, str. 396).

“Potovanje v čolnu je bilo strašljivo; na morju smo bili 16 dni v majhnem 
čolnu. Motor je večkrat odpovedal …Z vsakim valom je bilo mogoče slutiti 

smrt in zavedanje, da gre za življenje ali smrt, povratek pa bi zagotovo 
pomenil pogubo.”



 Pomislite na 15-letnega otroka iz vaše 
države.

 Predstavljajte si, da je ta otrok prisiljen 
pobegniti iz domovine, brez staršev ali drugih 
družinskih članov.

 Otroka pretihotapijo v Etiopijo, kjer zanj 
nevladna organizacija uredi namestitev pri 
lokalni družini.

 Kakšne postmigracijske težave lahko ta otrok 
doživi med privajanjem na življenje v Etiopiji?



 Otroci, ki prihajajo v Evropo, lahko izkusijo številne 
postmigracijske stresorje.

 Med njimi so: negotova prihodnost, slabi življenjski 
pogoji (neprimerna nastanitev, ..), socialna izolacija, 
diskriminacija, komplikacije pri združitvi z družino, 
strah pred deportacijo, …

 Prilagajanje na novo kulturo (drugačna religija, jezik 
in komunikacijski vzorci, navade).

 Številni primeri izgube: doma, identitete, kulture, 
bližnjih, skupnosti, vloge, načina življenja, 
obvladovanja okolja, občutka smisla, finančnih virov.



 Razlika med pričakovanji in resničnostjo.

 Kot Lunneblad (2017) navaja v povezavi z 
integracijo otrok beguncev na Švedskem,
“biti v novem kontekstu, kot se zgodi beguncem, 
in ne poznati vsakodnevnih navad niti kaj se 
dojema kot sprejemljivo vedenje, lahko pomeni, 
da oseba ne bo sposobna funkcionirati v družbi.” 
(str. 361)

 Kljub temu imajo otroci in mladostniki več 
vsakodnevnih izkušenj odraščanja: prijateljstva, 
šolanje, hobiji, upanje, ambicije.



''Za težke izgube, ki so jih utrpeli begunci, ni 
predpisanih obredov zdravljenja in ni veliko 
družbene podpore. Družba ne prepozna z 
lahkoto gorja osebe, ki je izgubila vse, kar ji je 
bilo dragega v nekdanji domovini. Nadalje so 
begunske družine morda tako preokupirane s 
'prilagajanjem', da si ne morejo privoščiti 
žalovanja.“ (Ambiguous loss, Boss, 1999) 



 Akulturacija se nanaša na “ kulturne in 
psihološke spremembe, ki so rezultat stika med 
kulturnimi skupinami, vključno z vedenjem in 
pristopom”. (Berry et al., 2006, str. 3)

 Akulturacija vključuje tako “opuščanje kulture” 
kot “učenje kulture” (Berry, 2001).

 Akulturacijski pristopi/strategije (Berry 1997):
◦ Asimilacijski pristop/strategija
◦ Separacijski pristop/strategija
◦ Integracijski pristop/strategija
◦ Marginalizacijski pristop/strategija



POMOČ PRI OKREVANJU OD 
TRAVM IN IZGUB TER KREPITEV 

PSIHIČNE ODPORNOSTI 

(prim. Anica Mikuš Kos)



REJNIŠTVO ZA OTROKE BREZ 
SPREMSTVA – PREDNOSTI IN IZZIVI

&

ČUSTVENA IN PRAKTIČNA 
PODPORA



Prednosti rejništva v primerjavi z ostalimi tipi oskrbe:
 vzpostavljanje odnosov,
 krepitev odpornosti,
 spodbujanje integracije,
 razvijanje zaupanja,
 omogočanje dostopa do zdravstvenega varstva, izobraževanja, 

socialne podpore,
 kontinuiteta v zagotavljanju oskrbe.

Izzivi rejništva v primerjavi z ostalimi tipi oskrbe:
 negotovost (čas, status, želje),
 starost otroka/mladostnika,
 težave pri pridobivanju rejnic in rejnikov,
 rejniki in rejnice običajno niso strokovno usposobljeni_e tako kot 

strokovnjaki in strokovnjakinje, ki delajo v institucionalni oskrbi.



VAJA 6: Čustvena in praktična 
podpora – Pri čem otroci brez 

spremstva potrebujejo podporo?



 orientacija v novi družbeni skupnosti,

 prilagajanje novi kulturi: potrebno je nasloviti izzive, s katerimi se 
srečujejo rejnice in rejniki pri prilagajanju otrok novemu okolju 
(pravila, vrednote, pričakovanju novega okolja),

 učenje jezika,

 ohranjanje izvorne kulture, vključno z religijo,

 dostopanje in udeležba v izobraževanju,

 soočanje s težavami v duševnem zdravju: vključno s travmo, 
osamljenostjo, depresijo,

 iskanje podporne skupine, vrstniški odnosi,

 podpora v socialno varstvenem sistemu in sistemu mednarodne 
zaščite,

 priprava na odhod iz oskrbe, vključno z možnostjo vrnitve v državo 
izvora …

 Druga področja? (odprto za diskusijo)



VAJA 7: Čustvena in praktična 
podpora – Kako lahko rejnice in 

rejniki nudijo podporo?



 Osredotočanje na pomen medkulturnih kompetenc,
 aktivno poslušanje,
 spoštovanje molčečnosti (gl. Kohli, 2006),
 prepoznavanje otrokovih močnih plati in interesov ter spodbujanje 

razvoja le-teh,
 ponovna vzpostavitev stanja 'normalnosti',
 zagotavljanje otrokove participacije (upoštevanje otrokovega mnenja),
 obvladovanje čustev (vključno z obvladovanjem jeze),
 pomagati otroku postaviti in dosegati realne cilje,
 zagotavljanje podpore v postopku za priznanje mednarodne zaščite,
 zagotavljanje dostopa do storitev, vključno z izobraževanjem, 

zdravstvenim varstvom, rehabilitacijo, igro, prostočasnimi aktivnostmi 
(povezovanje z organizacijami, klubi),

 podpora pri iskanju družine in stikov, če je to v največjo korist otroka,
 pomoč pri skrbi za finance in upravljanju stroškov, kuhanju, iskanju 

namestitve (v primeri odhoda iz oskrbe).



PREPOZNAVANJE PODPORNIH 
MREŽ IN OBLIK STROKOVNIH 

PARTNERSTEV



 Podporna 
naravna mreža

 Interdisciplinarno 
mreženje



 Zadeva odnose med aktivnimi in motiviranimi 
osebami (strokovnjaki_njami ali laiki) v 
kompleksnih življenjskih dogodkih, pri čemer 
je naloga socialne_ga delavke_ca
posredovanje pri grajenju odnosov, 
prepoznavanje pozitivnih dejavnikov in 
spodbujanje odprtega dialoga (Seikkula & 
Arnkil, 2006). 



Neformalna 
mreža (družina, 
sorodniki, 
prijatelji, 
sosedje)

Institucionalna 
formalna mreža

Poslovna 
formalna 
mreža

Nevladni sektor, 
formalna mreža



normalni

močni

šibki

nekontinuirani

konfliktni

ambivalentni



Joanne 
in Peter

Petrovi 
starši

Joannina
sestra

Elisa  in 
Thomas
(prijatelja)

Martin 
(prijatelj)

Charles 
(kolega)

Socialne 
službe

Zdravstvene 
službe

“Families for 
care”
združenje

B&B
poslovna 
družba



 Kjer že obstaja podporna naravna mreža, je 
naloga socialne_ga delavke_ca spremljanje in 
utrjevanje že obstoječih socialnih ukrepov. 

 Kjer takšne mreže še ni, je naloga socialne_ga
delavke_ca iskanje in spodbujanje razvoja 
takšne mreže v zvezi z obstoječim 
problemom.



IZKUŠNJA REJNICE



 Narišite mrežo družine Novak, ki se zanima za 
rejništvo Mousse (16), ki je otrok brez spremstva.

 Novakova nimata otrok,
 mož je obrtnik,
 žena je učiteljica na osnovni šoli,
 rada imata šport,
 njuni družini živita v istem mestu kot onadva,
 mož je prostovoljec v civilni zaščiti, žena pa je 

članica združenja javnih knjižnic.

Zamislite si njuno mrežo in jo narišite.



 Kaj bi morala družina dodati v svojo mrežo, 
da bi otroku brez spremstva v rejništvu 
zagotovili podporo, ki jo potrebuje (kakšna je 
mreža za otroka)?



 Skupna interdisciplinarna obravnava vključuje 
strokovnjake in strokovnjakinje iz različnih 
področij, ki z medsebojnim sodelovanjem 
zagotavljajo obravnavo posameznika_ce ali 
družine na najustreznejši in najbolj učinkovit 
način.



 Demokratični pristop,
 prizadevanje za odpravo stereotipov in ovir,
 predpisan čas za razvoj timskega dela,
 dobra komunikacija,
 skupna delovna lokacija,
 razumevanje skupne vloge,
 razvoj skupnih protokolov, usposabljanj in delovnih 

praks,
 dogovorjene prioritetne prakse s preseganjem 

strokovnih omejitev,
 redna in učinkovita skupinska srečanja,
 medsebojno spoštovanje članov skupine,
 zagotavljanje kvalitete dela.

(West and Slater, 1966)



KULTURE IN MEDKULTURNE 
KOMPETENCE



 identiteta

 samozavedanje

 medkulturne kompetence

 kulturna kontinuiteta in jezik

“Druge lahko učim o svoji kulturi, medtem pa se 
sam učim o njihovi kulturi.”  Mohamed, 17-letni 
deček iz Afganistana, trenutno v Nemčiji



 Ko pomislimo na svojo kulturo, česa se 
spomnimo?

 Ko pomislimo na kulturo otroka brez 
spremstva, ki ga poznamo, česa se 
spomnimo?





Sociologi opredeljujejo kulturo kot skupek 
dejavnikov, kot so:

• navade in običaji,

• način dojemanja časa, prostora, telesne bližine,

• družinska struktura,

• vloga med spoloma,

• skrbstvene dolžnosti med generacijami v družini,

• zdravstvena prepričanja, dojemanje bolezni in 
hendikepa,

• način prehranjevanja,

• versko prepričanje.



o Kultura ni univerzalno sprejeta zamisel, in njeno 
opredelitev je mogoče izvesti na ogromno načinov;

o Ko pričnete razmišljati o kulturi, se pojavi težava, na 
kateri točki potegniti črto (katere kategorije vključiti: 
demografija, statusna raven, navezanosti in identitete 
…?);

o Kdo odloča katera pravila veljajo in kdo je legitimni 
razlagalec teh pravil;

o Kultura se razkriva skozi družbena dogajanja, ki vselej 
potekajo v spreminjajočem se okolju;

o Zaradi zapletenosti in dinamičnosti je kulturo težko 
meriti;



o Vrednote je skoraj nemogoče določiti z zavestnim 
razmislekom;   

o Ob vsakem interkulturnem srečanju se pojavi skušnjava, da bi
druge obtožili slabega značaja ali slabih namer, namesto da bi
doumeli, da delujejo po drugačnih pravilih.

o Ko ljudje navezujejo stike s pripadniki iz drugih kultur, lahko
zaradi svojih kulturnih vrednot izrečejo ali storijo kaj, kar ti
ljudje napak razumejo kot namerno dejanje.

o Dve deželi imata lahko nadvse različni kulturi, kljub dejstvu,
da njuno prebivalstvo govori isti jezik.

 Vir: LaRay Barna, 1982 v publikaciji: Komuniciranje, Raziskovanje kulture (Gert Jan Hofstede, Paul B.
Pedersen in Geert Hofstede), Ljubljana, 2006



“Medkulturna kompetenca je zmožnost spodbujati 
senzibilnost in zmanjševati nesenzitivnost pri delu v 
kulturno raznolikih skupnostih. To zahteva znanje, 
vrednote in veščine … Uspešna uporaba slednjih pri 
delu s kulturno raznolikimi posamezniki in 
skupnostmi je zelo odvisna od kulturnega zavedanja, 
pristopa in odnosa. Delavci na teh področjih ne 
rabijo do potankosti poznati kulture, s pripadniki 
katere delajo, morajo pa se kulturno raznolikim 
ljudem približati z odprtostjo in spoštovanjem – s 
pripravljenostjo na učenje. Samozavedanje je 
najpomembnejša komponenta poznavanja 
medkulturno kompetentne prakse.’’

(O’ Hagan, 2001)



Tri komponente:

 veščine

 samozavedanje, vrednote in odnos

 znanje in razumevanje

(McClean and Caffrey, 2009)

 pomen refleksije

 upoštevanje kulture, toda kulturna senzibilnost 
se ne sme sprevreči v kulturno stereotipizacijo
(van der Veer, 1998)-Importance of examining ‘the differences 
within the difference’ (Torode et al, 2001)



 osebni nadzor nad okoljem 
 sprememba in raznolikost
 tekmovalnost
 individualizem
 zazrtost v prihodnost
 direktnost 
 neformalnost 
 pomen časa

 trajanje življenja
 nuklearna družina

 usoda, božja volja
 tradicija
 sodelovanje
 skupinska blaginja
 zazrtost v preteklost
 indirektnost
 formalnost 
 pomembna 

medčloveška interakcija
 kvaliteta življenja
 razširjena družina



Kultur ne moremo povsem kategorizirati z uvrstitvijo

v eno od dveh skupin.



Rejnik je otroka, ki je v rejništvu, označil kot 
'nevljudnega'. Razlog za to je bil, da je otrok 
za mizo rekel 'Daj mi sol' namesto 'Prosim, 
daj mi sol' ali 'Lahko dobim prosim sol'. 

Ko je otrok izvedel, kaj si rejnik misli o njem, 
je bil pretresen. V otrokovi izvorni kulturi je 
komunikacija namreč veliko bolj direktna in 
se takšen način izražanja dojema kot 
normalen.



PRIDOBIVANJE IN OCENA 
PRIMERNOSTI REJNIC IN REJNIKOV



 Pristojne službe morajo pridobivati rejnice_ke, ki 
so se sposobne_i ustrezno odzvati na različne 
potrebe otrok brez spremstva, ki so jim zaupani 
v oskrbo, vključno z etničnimi, kulturnimi, 
verskimi in jezikovnimi potrebami. Takšna 
skupina vključuje rejnice_ke iz države 
sprejemnice in rejnice_ke z migrantsko izkušnjo. 
Za vsako_ega rejnico_ka pripravijo oceno 
primernosti in ji/mu zagotavljajo podporo pri 
izvajanju rejniške dejavnosti za otroke brez 
spremstva.



VAJA 11

- Delo v parih.

- Preberite primere.

- Odgovorite na vprašanje: Kaj so oz. bi lahko 
bile pomanjkljivosti in kaj prednosti 
takšnega načina pridobivanje rejnic in 
rejnikov?



Uspešne kampanje temeljijo na: 

◦ kontinuirani kampanji (nesistematične kampanje 
oz. občasne akcije so manj učinkovite),

◦ dobrem poznavanju lokalnega območja,

◦ uporabi lokalnih medijev in metode od ust do ust,

◦ sistemih/službah, ki se pravočasno in strokovno 
odzovejo na poizvedovanja, da ohranijo interes 
potencialnih rejnic in rejnikov,

◦ vključevanju otrok, ki imajo izkušnjo rejništva 
(pomemba prostovoljna odločitev otroka), rejnikov, 
rejnic in njihovih mrež.



VAJA 12

- Delo v parih.

- Priprava seznama različnih dejavnikov, ki jih 
je potrebno oceniti pri odločanju, ali je 
posameznik_ca primeren_na za izvajanje 
rejništva. 



 podatke o zdravstvenem stanju (zdravstvena 
kartoteka) potencialnih rejnic in rejnikov,

 podatke o ostalih odraslih članih gospodinjstva,

 podatke o otrocih v družini in o ostalih 
morebitnih otrocih v gospodinjstvu,

 podatke o ureditvi gospodinjstva oz. nastanitvi,

 morebitno kazensko kartoteko,

 podatke o trenutnem ali prejšnjih zakonih in 
partnerstvih.



 osebnost, 

 versko prepričanje in sposobnost skrbeti za 
otroka katerega koli verskega prepričanja,

 kulturno in jezikovno ozadje ter sposobnost 
skrbeti za otroka katerega koli kulturnega 
ozadja,

 trenutno in pretekle zaposlitve, življenjski 
standard, prostočasne aktivnosti in interese,

 pretekle izkušnje (če obstajajo) s skrbjo za lastne 
ali druge otroke,

 znanje, spretnosti in sposobnosti, pomembne za 
učinkovito izvajanje rejništva.



PROCES IZBIRANJA IN 
POVEZOVANJA



◦ Proces izbiranja posameznika, posameznice ali 
družine, ki se najbolje ujema z otrokom.

 Gre za kompleksen proces odločanja.

 Vključuje predvidevanje ali bo namestitev 
uspešna ali ne.

Viri: Strijker & Zandberg, 2001; Quinton, 2012; v Zeijlmans et al., 2017



 Zamislite si, da bo otrok, ki ga poznate (na 
primer vaš sin/hči, nečakinja/nečak ali 
prijateljev otrok) nameščen v rejništvo.

 Če bi svetovali o ustrezni namestitvi za tega 
otroka, kakšen nasvet bi podali? Katere 
dejavnike bi moral_a socialni_a delavec_ka pri 
tem upoštevati?



 Otrok  brez spremstva, ki ga poznate (ali 
otrok iz enega izmed prej obravnavanih 
primerov), bo nameščen v rejništvo.

 Če bi svetovali o ustrezni namestitvi za tega 
otroka, kakšen nasvet bi podali? Katere 
dejavnike bi moral_a socialni_a delavec_ka pri 
tem upoštevati?



 želje otroka (morda ne želi biti v rejništvu pri 
osebi, ki prihaja iz iste kulture),

 kraj namestitve: je glede na osebnost in 
predhodne izkušnje otroka ustreznejše 
urbano ali ruralno okolje? Do katerih storitev 
mora imeti otrok dostop?

 nastanitveni dejavniki: velikost stanovanja oz. 
prostorna kapaciteta hiše (npr. če v družini 
živijo majhni otroci, ali je otroku v rejništvu 
na voljo prostor za učenje),



 struktura družine: prisotnost ostalih otrok v 
družini in njihova starost v primerjavi s 
starostjo otroka, ki bo nameščen (npr. ali je 
starostna razlika med otroci majhna – obstaja 
povezava med pojavom težav v rejniških 
družinah in majhno starostno razliko med 
otrokom v rejništvu in drugimi otroki),



 migrantsko ozadje družine & čas bivanja v državi: 
migrantsko ozadje je lahko v pomoč ali ovira. 

 V pomoč je iz vidika zmožnosti razumevanja in 
poistovetenja s položajem migranta ali prosilca za 
mednarodno zaščito, poznavanja postopka za 
pridobitev mednarodne zaščite in ostalih 
postopkov (poznavanje zakonodaje), lastne 
izkušnje bega iz domovine ter razumevanja travme; 

 vendar pa ima lahko družina z migrantskim
ozadjem težave pri integraciji, obvladovanjem 
travm, morda obstajajo v družini trenja, ki so 
povezana s prilagajanjem novemu družbenemu 
okolju (npr. otroci se integrirajo hitreje kot starši).



 razumevanje molčečnosti: Otroci brez spremstva 
pogosto ne želijo govoriti o svojih preteklih 
izkušnjah. Rejniki in rejnice morda pričakujejo, 
da se jim bodo otroci zaupali in z njimi delili 
svoja občutja in misli. 

 izobraževalni dejavniki: npr. izobrazbena raven 
rejnic in rejnikov in njihova sposobnost pomagati 
otroku brez spremstva pri izobraževanju ali pri 
zagotavljanju te pomoči; kje trenutno otrok 
obiskuje šolo – pomembno je, da premestitev 
otroka ne pomeni tudi zamenjave šole;



 spolna usmerjenost: Se otrok brez spremstva 
strinja, da zanj skrbi istospolno usmerjeni par? Je 
par/posameznik/posameznica pripravljen_a
skrbeti za istospolno usmerjenega otroka?



 religija, 

 jezik, 

 osebnost družinskih 
članov in otrok brez 
spremstva, 

 rejnikova povezanost s 
skupnostjo, 

 močne in šibke plati 
rejnikov in rejnic,

 družbenoekonomsko 
ozadje,

 sposobnost podpore 
otroka v povezavi z 
rasizmom,

 prehranjevalne potrebe 
otroka,

 zmožnost izpolnjevanja 
posebnih potreb,

 ali v gospodinjstvu bivajo 
domače živali.

Vir: Ní Raghallaigh, 2013; 
Zeijlmans et al, 2017



◦ Obstajajo mnenja, da namestitev pri rejnikih iz istega 
kulturnega okolja podpira razvoj identitete in 
pozitivno vpliva na duševno zdravje otrok. 

◦ Obstajajo tudi pomisleki: getoizacija, izolacija, 
zapiranje v skupnost

◦ Selwyn and Wijedasa (2009) nista zaznala razlike iz 
vidika prilagoditve in samozavesti. 

(Na doživljanje težav pri prilagajanju in stopnjo samozavesti otrok 

ne vpliva kulturno ozadje rejniške družine. Otroci nameščeni v 

rejniške družine drugačnega kulturnega ozadja so sicer bili 

ponosni na svoje poreklo, se pa v večini primerov s svojim 

poreklom in izvorno kulturo niso identificirali v pretežni meri.)



Mladoletna oseba v Ní 

Raghallaigh, 2013

 “Lahko se pogovarjamo o Nigeriji … ima več 
izkušenj kot jaz o dogajanju v Nigeriji …, od nje 
se lahko veliko naučim … in govoriva isti jezik.” 



Mladoletna oseba, v Ní 

Raghallaigh, 2013

 “Meni ni pomembno, če so Irci ali 
Afričani. Pomembno je, da so z menoj 

prijazni.”



 malo verjetno je, da bo rejnik/rejnica/rejniška 
družina lahko zadovoljil_a vse potrebe otroka 
brez spremstva;

 potrebna je individualna obravnava in ocena 
potreb otroka;

 otrok mora prav tako razumeti in biti 
ustrezno pripravljen na rejništvo.



USPOSABLJANJE, KONTINUIRANO 
IZOBRAŽEVANJE IN PODPORA, 

SPREMLJANJE IN NADZOR



Rejnice in rejniki morajo imeti:

 Omogočeno kontinuirano izobraževanje in 
krepitev ter razvoj usposobljenosti -
potrebujejo za učinkovito in dolgoročno 
izvajanje rejništva;

 na voljo podporne storitve in možnosti za 
razvoj ter učenje različnih spretnosti in 
pristopov, ki jim pomagajo, da otroku v 
rejništvu zagotovijo najboljšo možno oskrbo. 



 dobiti podporo pri obvladovanju svojih 
odzivov in čustev, še posebno v primerih 
težavnejšega vedenja otrok, ter morajo 
razumeti, kako se otrokove pretekle izkušnje 
izražajo v njihovem vedenju.

 zagotovljeno dovolj virov pomoči in podpore 
za premagovanje težav pri izvajanju rejništev 
za zagotavljanje kontinuirane oskrbe za 
otroke brez spremstva, razen kadar 
nadaljevanje tovrstne oskrbe ni v otrokovo 
največjo korist. 



 migracijski sistem in sistem mednarodne zaščite v državi ter 
možnosti zagotavljanja podpore otroku znotraj tega sistema;

 položaj otrok brez spremstva v državi in Evropi; 
 vpliv migracij na otroke brez spremstva;
 vpliv predhodnih stisk (doživetih v izvorni državi in/ali na poti v 

Evropo) na otroke brez spremstva, vključno s travmo;
 tveganje za trgovino z otroki in tveganje za izginotje otrok;
 sistem socialnega varstva in storitev za podporo rejniškim 

družinam v času izvajanja rejništva;
 pomen čustvene odpornosti;
 kulturno raznolikost;
 razumevanje različnosti na področju spola;
 pravice in dolžnosti otroka v rejništvu ter rejnice_ka in
 pomen stika z izvorno družino (kjer je to primerno in varno).



 Center za socialno delo mora opravljati obiske na 
domu in spremljati ter nadzorovati izvajanje rejništva.

 Poleg rednega spremljanja izvajanja rejništva je 
potrebno zagotoviti tudi neodvisen nadzor. Če je 
mogoče, naj nadzor izvaja socialna_i delavka_ec, ki 
ne izvaja rednega spremljanja rejnice_ka. 

 Pri spremljanju in izvajanju nadzora naj se 
rejnicam_kom in otrokom v rejništvu omogoči, da 
skupaj in posamično izrazijo svoja mnenja o kakršni 
koli potrebi ali težavi, ki jo je potrebno nasloviti.



PREDSTAVITEV EVALVACIJE IN 
REZULTATOV USPOSABLJANJA 
REJNIC IN REJNIKOV NA TEMO 

SPREJEMA OTROK BREZ 
SPREMSTVA V REJNIŠTVO 

(Skupnost CSD Slovenije) 



PRIPRAVA PREDLOGOV ZA 
KREPITEV REJNIŠKEGA SISTEMA ZA 

OTROKE BREZ SPREMSTVA



Cilj 

Podani predlogi naj prispevajo k cilju zagotavljanja 
boljše zaščite in spoštovanja pravic otrok brez 
spremstva v državi s krepitvijo rejniškega sistema 
za otroke brez spremstva. 



Pričakovani rezultati predlogov

 večja ozaveščenost civilne družbe o rejništvu,
 usposobljenost rejniških družin za izvajanje rejništva za 

otroke brez spremstva,
 nabor rejniških družin, 
 podporna mreža med rejniškimi družinami,
 priprava pilotnega primera o rejništvu za otroke brez 

spremstva,
 večja ozaveščenost otrok brez spremstva o možnostih 

rejništva, 
 povečanje števila rejniških namestitev,
 izboljšano znanje strokovnjakov in strokovnjakinj o 

rejništvu za otroke brez spremstva.



Predlagane aktivnosti:

1) Usposabljanje za strokovnjake in strokovnjakinje, ki delajo na področju rejništva in otrok   

v migracijah (delo z njimi ali za njih), da bi povečali zagotavljanje kakovostne družinske 

oskrbe za otroke brez spremstva.

2) Predlogi lahko naslovijo obstoječe pomanjkljivosti, kot so npr. omejena razpoložljivost 

družinske oskrbe - izzivi pri pridobivanju, spremljanju ter nadziranju rejnic in rejnikov,  

potreba po usposabljanju večjega števila rejnic in rejnikov.

3) Organizacija ozaveščevalne in komunikacijske kampanje za:

- povečanje ozaveščenosti civilne družbe; 

- pridobivanje in ustvarjanje nabora potencialnih rejnic in rejnikov; 

- informiranje otrok brez spremstva o rejništvu in možnostih.

4) Ukrepi s ciljem ustvarjanja / krepitve mreže rejnic in rejnikov ter otrok v migracijah, ki 

so v rejništvu.

5) Drugi predlogi.



EVALVACIJA (2 vprašalnika)

Hvala!



 Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost 
in državljanstvo. Vsebina odraža stališča avtorjev in avtoric, zato Evropska 
komisija ne odgovarja za kakršno koli uporabo informacij, ki jih prezentacija 
vsebuje.
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POMOČ PRI OKREVANJU OD TRAVM 

IN IZGUB TER KREPITEV PSIHIČNE 

ODPORNOSTI

Anica Mikuš Kos
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Travmatski dogodek

Skrajno ogrožajoč dogodek, ki presega običajno 

človeško izkušnjo in bi pri skoraj vsakem človeku 

povzročil hudo čustveno prizadetost.

Dogodki so lahko 

• enkratni (npr. prometna nesreča) 

• večkratni in različni ( vojna dogajanja)

• ponavljajoči se (npr. družinsko nasilje)
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Travmatski dogodki

• Po človeku povzročeni dogodki (družinsko nasilje 

nad otrokom, terorizem, oboroženi konflikti ..)

• Tehnološke nesreče (Černobil...)

• Naravne nesreče (potresi, poplave…)

• Kombinacije
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Travmatski dogodki

• Prometne nesreče 

• Druge nesreče

• Otrok kot priča družinskemu nasilju 

• Otrok kot žrtev telesnega napada 

• Izpostavljenost uličnemu nasilju

• Otrok kot priča posilstva, uboja, samomora 

• Telesno trpinčenje

• Spolna zloraba 

• Življenjsko nevarne bolezni ali ogrožajoči zdravniški posegi

• Naravne katastrofe

• Ugrabitev, otroci talci

• Vojna dogajanja
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Reakcije na dogodek

• Peri – stresna reakcija: takojšnja reakcija:  prvih 24  -
48 ur.

• Akutna stresna reakcija: simptomi in disfunkcije  do 1 
meseca

• Dolgotrajne reakcije:

• PTSD – skupek simptomov in disfunkcij, ki ustrezajo  
medicinskim kriterijem motnje in trajajo več kot 1 mesec

• Posamični simptomi PTSD

• Druge dolgotrajne posledice (depresija,  anksiozna motnja, 
uživanje drog, panični napadi..)
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SHEMATSKI PRIKAZ  POSLEDIC TRAVMATSKEGA DOGODKA

Travmatski 

Dogodek
Travmatsko 

doživetje

,

Akutne

Travmatske

reakcije

(Do 1 meseca) 

REHABILITACIJA, OKREVANJE

NORMALIZACIJA telesnega, 

psihičnega,

in socialnega delovanja

SKLADIŠČENJE SPOMINOV

DOLGOTRAJNE POSLEDICE

PTSD

Motnje telesnega delovanja

Depresija

Napadi panike

Disocialnost

Uživanje drog i alkohola

Osebnostne spremembe

Multipla osebnost

Posamični simptomi TSD

Obnova starih  travmatskih doživetij ob 

novih travmatskih dogodkih   

Peri_travmatske 

reakcije
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Razlike v odzivih na isti ali enaki dogodek

• Velike individualne razlike v odzivanju na 

travmatske dogodke so odvisne tudi  od 

nevro-fizioloških značilnosti posameznika 

( genetski faktorji, metabolizem kortizola…..).
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BIOLOŠKE POSLEDICE TRAVMATSKEGA 

DOŽIVETJA

• Spremljajo ga  nevro-kemične spremembe. Zlasti 
ob dolgotrajni ekspoziciji travmatskim dogodkom 
(družinsko nasilje, vojne..), lahko pride  tudi do 
mikro arhitekturnih sprememb, ki dolgotrajno ali 
trajno prizadenejo delovanje osrednjega živčevja in 
fiziološko homeostazo.

• Nevro-psihološke  spremembe škodljivo vplivajo 
na  adaptivne emocionalne, vedenjske, kognitivne 
in fiziološke procese potrebne za okrevanje in 
normalizacijo delovanja.
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PSIHIČNA  PRIZADETOST JE  ODVISNA OD

• Intenzitete, narave, števila, trajanja travmatskih 
dogodkov

• Stopnje izpostavljenosti

• Pomena dogodka za otroka

• Lastnosti otroka

• Družine

• Podpore in pomoči  socialne mreže

• Kakovosti življenja  po travmatskem dogodku

• Dodatnih travm in stresov

• Socialnega in kulturalnega konteksta
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PRIZADETOST

POSLEDICE

KARAKTERISTIKE 

OTROKA
Starost

Odpornost / ranljivost

Pretekle izkušnje

Druge karakteristike

TRAVMATSKI 

DOGODEK
Bližina 

Intenziteta

Narava

Druge okoliščine

Otrokov odnos  do 

dogodka

POMOČ,

PODPORA
Družina

Zdravstveno osebje

Šola

Prijatelji

Prostovoljci

Religija

Drugi viri pomoči

KAKOVOST 

ŽIVLJENJA

PO 

TRAVMATSKIH 

DOGODKIH
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Akutne stresne motnje

• Symptomi trajajo 2-3 dni do 1 meseca po 
travmatskem dogodku.

• Symptomi:
– Vsiljive slike in drugi  spomini na travmatski dogodek

– Simptomi  izogibanja

– Symptomi povečane  vzburjenosti

• Velika čustvena prizadetost Motnje 
funkcioniranja, ki resno prizadevajo 
vsakodnevno delovanje in izpolnjevanje starosti 
ustreznih nalog
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Normalnost reakcije na nenormalen 

dogodek

• Akutne stresne motnje in peri - travmatske 

reakcije so normalne reakcije organizma  

na nenormalen dogodek (ali  dogodek, 

katerega otrok doživi kot ekstremno 

ogrožajoč).
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Dolgotrajne  posledice travmatskih doživetij

• PTSD

• Posamični simptomi PTSD

• Depresivna motnja

• Panični napadi

• Specifične fobije

• Vedenjske motnje

• Težave s pozornostjo

• Regresija (pri majhnih otrocih)

• Druge motnje

• MožnI sta tudi po-travmatska rast in krepitev psihične 
odpornosti..
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SEKUNDARNA TRAVMA

Povzročijo jo dogodki, ki sledijo 

prvotnemu travmatskemu dogodku in 

obudijo spomine nanj (na pr. pričanje na 

sodišču ob spolni zlorabi , izpolnjevanje 

vprašalnikov o travmatskem doživetju, gledanje 

filmov z vsebinami podobnimi doživetim 

travmatskim dogodkom..)
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Značilnosti psihične travme so:

• Izjemno ogrožajoč dogodek/katastrofa

• Nesposobnost obvladovanja

• Dezorganizacija psiholoških/fizioloških 
odgovorov

• Čustvena prizadetost (huda tesnoba, strah 
občutja krivde),

• Moteno vsakodnevno delovanje (socialni 
odnosi, delovna storilnost, moteno 
vedenje). 
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Travmatsko doživetje je zadovoljivo čustveno 

in spoznavno predelano, ko

• Se intenziteta negativnih čustev zmanjša;

• Dražljaji, ki spominjajo na dogodek ne 
povzročajo več hujšega vznemirjenja ali motenj 
v telesnem delovanju;

• Izgine neustrezno vedenje;

• Se vzpostavi zadovoljivo vsakodnevno 

izvrševanje običajnih življenjskih nalog.
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Na predelavo in sposobnost obvladovanja 

travmatske izkušnje vplivajo:

• Narava in razsežnost travme,

• Osebnostne lastnosti,

• Lastnosti okolja po travmatskem dogodku, 

• Viri pomoči
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Na posledice travmatskega doživetja 

vplivajo 

• Otrokova sposobnost razumevanja in 
prepoznavanja ogroženosti;

• Otrokova psihična odpornost: 
temperament, prejšnje izkušnje, 
sposobnosti obvladovanja;

• Pomen dogodka in celotne situacije za 
otroka: navezanost na osebo, ki je bila v 
njegovi prisotnosti ranjena ali ubita;
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Na posledice travmatskega doživetja 

vplivajo

• Narava in intenziteta zastrašujočega 

dogodka: grožnja, telesni napad, ranjenost, 

prisostvovanje nasilni smrti drugega;

• Izpostavljenosti dogodku: koliko je bil otrok 

oddaljen od dogodka, koliko časa je bil 

udeležen;

• Vzrok ali storilec travmatskega dogajanja: 

tehnološke nesreče, naravne nesreče ali 

storjeno nasilje; znano je, da so otroci bolj 

prizadeti ob človeškem nasilju;
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Na posledice travmatskega doživetja 

vplivajo 

• Dejanski ali namišljeni “prispevek” 

otroka k dogodku: Marsikateri otrok si 

domišlja, da je sam prispeval k nesreči ali 

da jo je sam zakrivil s svojim vedenjem;

• Občutek krivde: pri otrocih je pogost; 

nekateri otroci imajo nestvarne predstave 

o tem, da bi lahko preprečili nesrečo;
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Na posledice travmatskega doživetja 

vplivajo

• Prejšnje travme in izgube, 

• Predhodne  psihosocialne težave in 

duševne motnje

• Zdravstveno stanje

• Otrokove sposobnosti poiskati in koristiti 

pomoč
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Na posledice travmatskega doživetja 

vplivajo 

• Pomoč otrokove naravne podporne 
mreže: pri tem so predvsem pomembni 
otrokovi starši, pa tudi širše okolje, npr. 
šola: 

• Spremljajoča ali poznejša neugodna 
dogajanja: če mora otrok po prometni 
nesreči, v kateri je izgubil starše, v novo 
okolje; če postane zaradi travmatsko 
pogojenih težav neuspešen v šoli.
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Najbolj pomembni vplivi na razvoj prizadetosti po 

travmatski izkušnji

• Družinsko okolje/starši,

• Podporna mreža v skupnosti,

• Varovalni dejavniki in procesi v naravnem 

okolju,

• Posledični in dodatni stresi ter 

prikrajšanosti

• Strokovna pomoč
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TRAVME

IZGUBE

TRPLJENJE
VAROVALNI 

DEJAVNIKI / 

PROCESI

DODATNE 

NEUGODNOSTI

IN

DEJAVNIKI TVEGANJA

POGLED NA SVET

NA ČLOVEŠTVO

NA PRIHODNOST

VREDNOTE

VEROVANJA

DUŠEVNO ZDRAVJE

DOBRO PSIHOSOCIALNO

DELOVANJE

PSIHOSOCIALNE

TEŽAVE

PSIHOSOCIALNE 

MOTNJE

POGLED NA SVET

NA ČLOVEŠTVO

NA PRIHODNOST

VREDNOTE

VEROVANJA
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Varovalni dejavniki in procesi:

Dogajanja, ki preprečujejo škodljive 

odgovore ali  usmerjajo v pozitivno 

smer  odgovor otroka na vplive, ki 

ogrožajo duševno zdravje – na 

travmatsko doživetje.

VAROVALNI DEJAVNIKI
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TRAVMATSKI DOGODEK

IZGUBE

KRONIČNO NEUGODNE OKOLIŠČINE

- Temperament

- Pretekle izkušnje

- Družina

- Socialna mreža

- Šola

- Vrtec

- Družbeni kontekst

- Vera

- Vsakodnevno življenje

- Aktivnosti

- Strokovnjaki

- Nevladne organizacije

- Prostovoljci

- Drugi varovalni dejavniki

- Temperament

- Ženski spol

- Pretekle izkušnje 

- Družina

- Odsotnost podpore

- Šola

- Vrstniki

- Družbeni kontekst

- Vsakodnevno življenje 

- Slabo zdravstveno stanje

- Druge neugodnosti

I Z I D

DODATNI DEJAVNIKI TVEGANJA, VAROVALNI DEJAVNIKI
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Psihična odpornost in ranljivost

• Odpornost ima dva glavna vira: to sta otrokova 
narava ali temperament in otrokove izkušnje 

• Ranljivi otroci so psihično neodporni otroci, ki 
težko prenašajo že običajne življenjske težave. 
Zato so ob težkih in hudih dogodkih še posebno 
ogroženi. To velja tudi za otroke, ki so imeli že 
pred travmatskim doživetjem čustvene ali 
vedenjske težave. Zato moramo njihov razvoj 
pozorno spremljati in jim dati prednost pri 
zagotavljanju psihološke pomoči. 
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Psihična odpornost

Otrok

Prilagodljivost

Sposobnost sprožanja in 

uporabe virov pomoči

Vera v lastne zmogljivosti

Sposobnost samo-

regulacije

itd

Psihična

odpornost

Zunanji viri

Obstoj   varovalnih 

dejavnikov

Podpora socialne 

mreže

Vključevanje otroka 

v skupino

Normalizacija 

življenja

itd

i
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Obvladovanje in odpornost

K obvladovanju prizadetosti zaradi travmatskega doživetja 
prispevajo 

• Dobra samopodoba,

• Dobra informiranost,

• Možnost pogovarjanja o nesrečnem dogodku ali izgubi 
(če se otrok želi pogovarjati..)

• Sposobnost poiskati pomoč ter koristiti možnosti in vire 
pomoči v okolju,

• Fizične, športne, socialne in interesne  dejavnosti,

• Prevzemanje odgovornosti,

• Altruistično vedenje – pomoč drugim, delovanje za 
skupnost
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Dejavniki, povezani s sposobnostjo 

obvladovanja in odpornostjo

• Podporno družinsko okolje, povezanost;

• Podpora in vzorci obvladovanja v za otroka 

pomembnih okoljih, predvsem v šoli;

• Vzajemna podpora med vrstniki;

• Podporna stališča širše skupnosti;

• Če so izgube ali travmatski dogodki predvidljivi, 

priprava otroka nanje. 
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Simptomi PTSD pri otrocih

• Podoživljanje dogodka:

– intenzivni in vsiljivi spomini na dogodek (slike, 
zvoki..) – flash back  (pri otrocih manj pogosti, bolj pogosti pri 

mladostnikih))

– sanje povezane s travmatskim dogodkom,

– obnavljanje dogodka skozi igro,  risbo ali drugi 
načini obnavljanja dogodka,

– ponavljanje vedenja v času dogodka,

– hude čustvene in telesne reakcije ob pojavih, ki 
spominjajo na dogodek.



29. 08. 2019 Anica Mikuš Kos 32
8/29/2019 32

Simptomi PTSD pri otrocih

• Povečana vzburjenost:

– motnje spanja,

– razdražljivost/vzkipljivost,

– motnje koncentracije,

– pretirana previdnost,

– močno stopnjevan refleks zdrznjenja,

– vegetativni simptomi ob pomnikih travmatskega 
dogodka.
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Simptomi PTSD pri otrocih  

• Zavrtost in izogibanje:

 izogibanje mislim, čustvom, krajem, 
okoliščinam, ki spominjajo na dogodek;

 manjši interes za običajne otroške 
dejavnosti;

 čustvena otrplost.
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Simptomi PTSD pri otrocih

• Druge spremembe:

– občutek osamljenosti, izločenosti, odtujenost;

– razvojno nazadovanje na nekaterih področjih;

– črnogledo videnje prihodnosti;

– težave pri učenju;

– motnje spomina in pozornosti;
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Pogosti simptomi pri predšolskih otrocih

Predšolski otroci

• Motnje spanja

• Težavno vedenje

• Nazadovanje v razvoju

• Novi strahovi

• Separacijska anksioznost

• Telesne težave
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Pogosti pojavi pri mladostnikih

• Šolske težave

• Občutja krivde zaradi preživetja 

• Občutek osamljenosti, izločenosti, 
odtujenosti

• Uživanje drog

• Tvegano vedenje

• Pesimistično videnje prihodnosti

• Maščevalnost
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ŽALOVANJE PSIHIČNA 

TRAVMA

Travma lahko zavre proces žalovanja
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DRUŽINA

• Starši praviloma tudi travmatizirani

• Njihova sposobnost za psihološko pomoč 

otroku zmanjšana

• Travmatizacija drugih družinskih članov
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Pristopi pomoči otroku

• Zagotoviti varnost in razvijati občutek varnosti, zaupanja;

• Razumevanje otrokovih stisk in vedenjskih odklonov;

• Dati otroku možnost, da izrazi svoje spomine, strahove, stiske (pogovor, risba, 
igra...), vendar ne siliti otroka v to.

• Vključiti otroka v razvojno normalne življenjske aktivnosti in postavljati 
zahteve, ki jih lahko izpolnjuje;

• Normalizacija otrokovega življenja;

• Odpravljanje simptomov, ki dodatno slabšajo otrokovo stanje, npr. motnje 
spanja,  šolski neuspeh, konflikti z vrstniki;

• Celostni pristop k otrokovim teževam;

•

• Intervencije usmerjene v tukaj in sedaj in v prihodnost
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Bronfenbrennerjev eko-socialni model

vvotrok

Mikrosistem

Ekosistem

Makrosistem

družina
razred

vrtec

igrišče

vrstniki

Verske 
ustanove

mediji

sosedje

pravne 
službe

skupnost socialne 
službe

šola

širša 
družina

zdravstvene 
službe

družinski
prijatelji

družbena ureditev

kultura vrednote

ideologija

Kronosistem
čas
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EKOSOCIALNA PARADIGMA

PSIHOSOCIALNI RAZVOJ

PSIHIČNA ODPORNOST

DUŠEVNO ZDRAVJE

PSIHOSOCIALNE TEŽAVE

DUŠEVNE MOTNJE

ŠOLA

PROSTI ČAS

DRUGO

SKUPNOST
MENTALNO

HIGIENSKE

SLUŽBE

ZDRAVSTVO

PROSTOVOLJEC

OTROK

DRUŽINA
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Pozor

• Tudi, če otrok ne kaže posebnih 

simptomov ali motenj delovanja, to še ne 

pomeni, da otrok ni čustveno prizadet, da 

ne trpi zaradi travmatske izkušnje ali 

travmatske izgube in da ne potrebuje 

čustvene pomoči in podpore oseb v 

svojem okolju.
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Otroku je v pomoč

• Podporna sporočila (nisi edini, nisi sam);

• Identifikacija pomnikov (omogočiti otroku, da 
prepoznava okoliščine, ki sprožajo ponovni 
pojav travmatskih čustev);

• Da sam ugotovi, kaj mu pomaga zmanjševati 
stisko; 

• Otrok naj ve, da imajo težave zaradi travmatskih  
doživetij tudi drugi otroci; 

• Spodbujanje otrokovih lastnih zmogljivosti in 
strategij obvladovanja psihične travme.
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Pomoč mentalno-higienskih strokovnjakov 

• Tehnike sproščanja;

• Obnavljanje in predelava travmatskega dogodka 
(razgovor, igra, risba, dramatizacija);

• Identifikacija pomnikov (otrok prepoznava 
okoliščine in dogajanja, ki ga spominjajo na 
dogodek);

• Odpravljanje simptomov, ki dodatno slabšajo 
otrokovo stanje, npr. motnje učenja, konflikti z 
vrstniki;
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Pomoč mentalno-higienskih 

strokovnjakov

• Psihosocialna podpora

• V travmo usmerjena kognitivno vedenjska 
terapija;

• Skupinska terapija (za skupino otrok, ki so 
bili izpostavljeni istemu dogodku);

• Včasih medikamentna terapija s 
psihofarmaki (anksiolitiki, antidepresivi, 
uspavala).

• Druge terapije
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Stopenjska pomoč

• 1. Prva pomoč, nespecifična pomoč, nizko 

pražna pomoč, psihosocialna  podpora

• 2. Specifična pomoč, ki jo nudi okolje (npr. 

prepoznavanje pomnikov in pomoč pri obvladovanju  strahu in 

izogibanja..)

• 3. Specialistična terapevtska pomoč
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Stopenjska pomoč 
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Enostavne reči pomagajo

• Za okrevanje je predvsem pomembna 

kakovost življenja po travmatski izkušnji. 

Pozitivne izkušnje  zagotovimo otrokom z 

običajnimi majhnimi znaki naklonjenosti, 

empatije, pozornosti. Pomembno je, da so 

dobre izkušnje del otrokovega vsakdana. 
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Pomoč staršev in učiteljev - 1

• Razumevanje in strpnost za nezrelo vedenje ali otrokovo 
težavnost

• Zagotavljanje otrokove  varnosti,

• Prepoznavanje težav pri otroku,

• Posluh za otrokove posebne potrebe,

• Povečana pozornost in razpoložljivost odraslih,

• Omogočanje otroku, da na različne način izraža svoj strah, 
tesnobo, žalost, vprašanja,

• Otrokom pomaga, če jim ponudimo besednjak za izražanje  
čustev ( hudo mi je, žalosten sem, strah me je, jezen sem na 
šoferja.), kar odpira  otrokom  možnosti ventiliranja čustev;

• Nikakor pa otrok ne smemo siliti v spominjanje na dogodek, 
opisovanje svojih doživetij ob dogodku.
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Pomoč staršev in učiteljev- 2

• Preprečevanje dodatnih bolečih ali ogrožajočih doživetij,

• Omogočanje razvedrilnih  in ustvarjalnih dejavnosti,

• Razvijanje optimističnega pogleda na svet in na prihodnost,

• Spodbujanje zaupanja v ljudi,

• Zagotavljanje novih dobrih izkušenj, 

• Otrok naj ve, da so njegove težave normalen odziv na 
nenormalen dogodek, da imajo tudi  drugi otroci po takem 
doživetju podobne težave ,

• Spodbujanje otrokovih lastnih zmogljivosti in strategij 
obvladovanja psihične travme (krepitev samopodobe….)

• Čim prejšnje vzpostavljanje in vzdrževanje rutine
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Nekaj nasvetov staršem in drugim 

skrbnikom

• Pogovarjajte se z otrokom o tem, kaj mu pomaga, odkrivajte 
nove strategije;

• Vzpostavite običajno rutino in običajne vloge otroka, vendar 
upoštevajte prehodno zmanjšane njegovih zmogljivosti;

• Če  opazite pri otroku dolgotrajne in resne psihične motnje naj 
poiščite pomoč mentalno-higienskega strokovnjaka;

• Pazite na sebe – svoje psihično stanje in zmožnosti pomagati 
otroku. Če je potrebno poiščite pomoč zase .

.
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Nekaj nasvetov pomočnikom

• Ne silite  otrok ali staršev, da opisujejo travmatski 
dogodek in svoja doživetja. Toda, če to želijo, jih  
pozorno in podporno poslušajte.

• Ne ignorirajte lastne travmatske prizadetosti zaradi 
svojega terapevtskega dela s travmatiziranimi otroki 
in starši.

• Spoštujete odločitev  otroka in staršev glede 
privolitve v klinično zdravljenje.

• Pustite vrata odprte, če odklonijo zdravljenje.
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Posredna travma

Travmatizacija  pomočnikov:  podoživljanje travmatskih 
dogodkov, katerim so  bile izpostavljene osebe 
katerim pomagajo;

Posredno travmatizirane so lahko tudi druge osebe 
(družinski člani, prijatelji, sošolci, gledalci 
televizijskih scen,...).

Reakcije na indirektne travme se v osnovi ne 
razlikujejo od reakcij na neposredne travme, le da so 
manj intenzivne.  



29. 08. 2019 Anica Mikuš Kos 55
8/29/2019 55

Znaki čustvene izčrpanosti pomočnikov – burn out

• Vse bolj intenzivno podoživljanje izgub, stisk in žalosti 

drugih oseb, katerim pomagajo, vse večja občutljivost in 

psihična ranljivost,

• Žalost in tesnoba,

• Občutek nemoči,

• Zavest, da predstavljajo sistem, ki bi moral pomagati, a  

ne nudi dovolj pomoči,
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Znaki čustvene izčrpanosti pomočnikov – burn 

out

• Občutja krivde, ker ne morejo storiti več za trpeče 

ljudi;

• Jeza in agresivnost do povzročiteljev nesreče ali do 

tistih, ki bi lahko pomagali, pa tega ne store;

• In drugi znaki značilni za poklicno izčrpanost –

kronična utrujenost, strah pred delovnimi nalogami, 

itd.
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Komponente pomoči

Aktiviranje zunanjih virov pomoči

Krepitev podpore socialnih  omrežij

Pomoč strokovnjakov za 

duševno zdravje

“Tehnike”

Človeška podpora



STROKOVNO UPOSABLJANJE NA 
TEMO OTROK BREZ SPREMSTVA IN 

REJNIŠTVA

24. april in 8. maj 2019



USPOSABLJANJE REJNIC IN REJNIKOV

Skupnost CSD Slovenije na podlagi Pravilnika o pogojih in postopkih za izvajanje Zakona o 
izvajanju rejniške dejavnosti izvaja obvezno usposabljanje:
• za kandidate, ki želijo pridobiti dovoljenje za izvajanje rejniške dejavnosti,  
• za rejnike/ce, ki so dovoljenje že pridobili in morajo obnavljati licenco za izvajanje 
rejništva. 

Usposabljanje in izobraževanje rejnic in rejnikov poteka dvo-nivojsko:
• na Skupnosti CSD Slovenije  
• v pristojnosti posameznih CSD, kjer potekajo skupine rejnic/kov, različni seminarji, 
delavnice 1x letno ter skupnostna druženja v lokalnem okolju.

• Pomembno tudi samoizobraževanje rejnic in rejnikov



ODZIV IN SKRB DRŽAVE ZA MLADOLETNIKE BREZ SPREMSTVA

Kot odziv na situacijo migrantskega in begunskega vala v Republiki Sloveniji v obdobju
2015/2016, se je država odločila, da bo za mladoletne tujce brez spremstva, poskrbela
na način, da jih namesti v rejniško družino, kot eno izmed možnosti bivanja tujcev v
Sloveniji.

MDDSZ je Skupnost CSD Slovenije zaprosilo za sodelovanje – usposobitev rejniških 
družin za sprejem mladoletnikov brez spremstva v rejništvo, predvsem v obliki vikend 
rejništva. V okviru rejništva je potrebno iskati primerno družino v okviru že obstoječih 
rejnic in rejnikov.

Poudarek: 
Pri nameščanju tujcev v rejniške družine ni nobenih posebnih oziroma drugačnih 

postopkov kot to velja za slovenske državljane. 



Posnetek stanja / izvedene aktivnosti (marec 2016):
Na vse CSD smo predhodno poslali poizvedbo o tem koliko rejniških družin beležijo na svojem 
območju, ki bi bile pripravljene sprejeti v rejništvo mladoletnike brez spremstva. Zanimale sta 
nas dve informaciji: 

1. število rejniških družin, ki so zainterisirane za sprejem otrok brez spremstva;
2. število posameznikov oz. družin, ki so pripravljeni sprejeti otroka brez spremstva 

ter se kasneje vključiti v postopek pridobitve dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti.

Od 62 CSD nam je odgovorilo 53 CSD, od teh je 16 CSD sporočilo, da imajo skupaj cca 42 
rejnic oz. rejnikov, ki so po njihovi oceni pripravljeni udeležiti usposabljanja ter sprejeti 
otroke brez spremstva v svojo družino.

CSD so zabležili tudi senzibilnost širše družbe za takratno problematiko prihoda tujcev v 
Slovenijo. 7 posameznikov, ki se je predhodno obrnilo na CSD, da bi sprejeli otroke v svoj 
dom, bi se vključilo v postopek za izvajanje rejniške dejavnosti z namenom  sprejema otrok 
brez spremstva v njihovo družino.  



IZVEDBA USPOSABLJANJA ZA REJNIKE/CE, KI SO PRIPRAVLJENI 
SPREJETI V REJNIŠTVO MLADOLETNIKE BREZ SPREMSTVA

Na usposabljanje smo povabili 50 rejnic in rejnikov. Skupaj se je usposabljanja udeležilo 43 
rejnic in rejnikov in 4 partnerji oz. svojci. Usposabljanje smo izvedli 28. maja 2016.

Vsebini usposabljanja smo poseben poudarek dali na razumevanju doživljanja in
čustvovanja otrok, ki so doživeli travmatsko izkušnjo, sporazumevanju z otroki brez
spremstva in postopek sprejema in nastanitve v rejniško družino ter vlogo centra za
socialno delo pri obravnavi mladoletnih tujcev.

Na usposabljanju smo največ časa namenili razumevanju kulturnega šoka, medkulturnih, 
rasnih in verskih značilnosti otrok, ki prihajajo v Slovenijo z migrantskim valom. 

»Posebnosti doživljanja in čustvovanja otrok ob travmatskih dogodkih, 
načini komuniciranja in sporazumevanja z otroki drugih kultur«.



EVALVACIJA USPOSABLJANJA

Ob zaključku usposabljanja smo rejnicam in rejnikov v izpolnitev ponudili evalvacijske 
vprašalnike ter jih pozvali, da nam predlagajo morebitne spremembe in dopolnitve pri 
izvedbi in vsebini usposabljanja. Rejnice in rejniki so bili 
• z usposabljanjem zelo zadovoljni, izpostavili so, da jim je 
• usposabljanje pomagalo pri razbijanju predsodkov do mladoletnih tujcev, dobili so
• boljši vpogled v posebnosti kulturnega okolja iz katerega prihajajo mladoletni tujci 

brez spremstva in 
• se bodo sedaj lažje odločili za sprejem otrok v rejniško družino. 

Želijo si še več poudarka na pripovedovanju vsakodnevnih dogodkov iz življenja 
posameznikov in organizacij, ki so že doživeli izkušnjo sporazumevanja in komuniciranja 
z otroki iz drugih kultur.



ZAKLJUČEK IN SKLEPNA MISEL

Kot izvajalec usposabljanja opažamo, da so rejniki in rejnice zelo odprti in strpni do 
drugih kultur, izražajo veliko razumevanje in empatijo do otrok, ki so doživeli travme 
na vojnih območjih, njihova pripravljenost za nudenje pomoči otrokom v obliki 
sodelovanja s centri za socialno delo, psihologi in ostalimi strokovnjaki je zelo velika.

Največ strahu so imeli glede sporazumevanja in komuniciranja z otroki, ki pa je ob 
predstavitvi konkretnih izkušenj strokovnih delavk iz KCM Koper in Azilnega doma, 
izzvenel. 

DILEME ZA RAZPRAVO:

- Specializirano rejništvo DA/NE
- Rejništvo ne sme biti institut za zlorabo integracije 

mladoletnih tujcev brez spremstva



Hvala za vašo pozornost !


