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STROKOVNO SREČANJE »SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI« 

»Sodelovati in se povezovati« 

 

Društvo »Projekt Človek« je humanitarna, neprofitna, strokovna organizacija za 
pomoč zasvojenim osebam in njihovim staršem oz. ključnim bližnjim osebam. Pri nas 
nudimo pomoč tistim, ki sprejmejo odločitev, da jim zasvojenost ne bo več usmerjala 
življenja, ampak se odločijo za zdrav življenjski slog, za zdrave družinske in 
partnerske odnose, vključenost v družbo v smislu šolanja, zaposlitve, kakovostnega 
družabnega življenja. Program poudarja vključenost celotne družine in obravnavo 
zasvojenosti v okolju, kjer se je le-ta začela, saj je to eden izmed ključnih elementov 
za uspešno reševanje težav.  

Vstopna točka v program je običajno Sprejemni center. Društvo ima trenutno 6 
sprejemnih centrov, ki so razpršeni po Slovenji in sicer v Ljubljani, Ravnah na 
Koroškem, Rušah, Kočevju, Novem 
mestu in v Piranu.  

Pri delu z uporabniki se pogosto izkaže, 
da so imeli/imajo kazenske postopke 
oziroma so že bili kaznovani zaradi 
različnih kriminalnih dejanj. Prav zaradi 
tega smo leta 2009 začeli sodelovati z 
ZPKZ Koper z namenom, da bi tudi 
zapornikom pomagali pri zniževanju 
socialnih stisk povezanih z rabo 
psihoaktivnih snovi oziroma pri 
vzpostavljanju in ohranitvi abstinence od 
vseh psihoaktivnih snovi. To pomeni, da skupaj z uporabniki krepimo njihovo zdravo 
socialno mrežo, pomagamo jim  pri reševanju vsakdanjih problemov in stisk, 
predvsem pa jih usmerjamo, da se naučijo socialno sprejemljivega vedenja ter 
kvalitetnega preživljanja prostega časa.  

Začnemo s t.i. prvimi pogovori, ki potekajo 2x tedensko (posamezni uporabnik na 
14.dni) in katerih namen je omogočiti zasvojeni osebi spregovoriti o svojih težavah, 
prepoznati njene vidnejše osebne značilnosti, njen položaj v socialnem okolju, 
izkušnje v trajanju zasvojenosti in njene lastne sposobnosti za spremembe. Po nekaj 
pogovorih oziroma ko ugotovimo, da je uporabnik/zapornik zainteresiran za bolj 
poglobljeno in kontinuirano delo z njim podpišemo eno od pogodb – DIPO (Daljši 
individualni program obravnave): v program se vključijo osebe, ki imajo težave z 
zasvojenostmi in še ne abstinirajo, vendar o tem razmišljajo ter potrebujejo ob tem 
pomoč, spremljanje, motiviranje.), ALFA: je namenjen osebam, ki prejemajo 
nadomestno terapijo (metadon, subotex, suboxone) in potrebujejo podporo pri 
spoprijemanju z življenjskimi nalogami.), SORA (Socialna rehabilitacija abstinentov): 
je namenjen osebam, ki imajo težave z zasvojenostmi in so že uspele vzpostaviti 
abstinenco, vendar potrebujejo pomoč pri spoprijemanju z vsakdanjimi življenjskimi 
težavami.). To pomeni, da z njimi izdelamo ITN (individualni terapevtski načrt) v 



katerem opredelimo posameznikove cilje glede abstinence, odnosov, dela itd… Čez 
šest oziroma devet mesecev zadane cilje evalviramo (uporabnikov 
napredek/nazadovanje).  

Od novembra 2010 pa v ZPKZ Koper poteka tudi terapevtska skupina za uporabnike. 
Namen le-te je (podobno kot na individualnih prvih pogovorih) omogočiti zasvojeni 
osebi spregovoriti o svojih težavah, prepoznati njene vidnejše osebne značilnosti, 
njen položaj v socialnem okolju, izkušnje v trajanju zasvojenosti in njene lastne 
sposobnosti za spremembe, s to razliko, da gre za skupinsko delo, kjer je zelo 
dragocena izkušnja drugih v odnosu do sebe oziroma soočanja uporabnikov med 
sabo. Skupine popestrimo z različnimi seminarji (motorji zasvojenosti, postavljanje 
mej, moj osebni prostor itd.) oziroma vživljanji v različne situacije, dogodke, počutje 
na podlagi fotosimbolike in risanja. 

Eden od ciljev dela z zaporniki je posledično ta, da tudi po prestani kazni zapora tako 
uporabniki kot njihovi svojci (v DPČ je zaželeno sodelovanje t.i. ključnih bližnjih oseb, 
ki se skupaj z uporabnikom udeležujejo družinskih srečanj oziroma VTD-ja-vodena 
terapija družine) nadaljujejo s pogovori v Sprejemnem centru oziroma se tiste, ki 
potrebujejo bolj intenzivnejšo/celostno obliko pomoči usmeri v klasični program 
Društva »Projekt Človek«, ki ima tri faze: 

1. PRIUS (priprava in usmerjanje, privajanje na pravila, pomoč pri vzdrževanju 
abstinence, pomoč pri pridobivanju delovnih navad, športno-kulturne dejavnosti). 
Program se izvaja v Ljubljani. 

2. TERAPEVTSKA SKUPNOST (pomoč pri: učenju vzdrževanja abstinence, 
utrjevanju delovnih navad, samostojnosti in odgovornosti, učenju reševanja 
problemov na socialno sprejemljiv način, učenju preživljanja prostega časa na 
ustvarjalni način, pogledu v razloge, ki so vplivali na posameznika, da je posegel po 
drogah ter preseganje le teh v varnem okolju Terapevtske skupnosti). Ta faza se 
izvaja v Sopotnici pri Škofji Loki. 

3. CENTER ZA REINTEGRACIJO (sprejemanje družbene odgovornosti, aktivno 
vključevanje v družbeno življenje:šolanje, zaposlitev, krepitev socialne pripadnosti 
družbenim skupinam z zdravim življenjskim slogom, učenje premagovanja stresnih 
situacij, oblikovanje novih vlog v družini, življenje v skladu z vrednotami, ki niso 
kompatibilne z zasvojenostjo). Center za reintegracijo je lociran v Ljubljani. Skozi vse 
faze se odvija tudi vzporedno delo z družino. 

Sodelovanje z ZPKZ Nova Gorica se je začelo leta 2010. Povod za le-to je bilo 
dejstvo, da smo imeli v letu 2009 v ZPKZ Koper večje število uporabnikov iz 
goriškega območja. Le-ti so bili posledično/pred iztekom kazni premeščeni bližje 
doma oziroma v ZPKZ Nova Gorica in s tem se je pokazala obojestranska potreba po 
nadaljnjem sodelovanju. Pogovori in skupine potekajo na isti način kot v ZPKZ Koper, 
s to razliko, da dejavnost izvajamo le 1x mesečno. Ker gre v ZPKZ Nova Gorica za 
zapornike/uporabnike s krajšimi kaznimi, se je posledično pokazala potreba po 
nudenju pogovorov tudi po prestani kazni zapora. Skupaj z vzgojno delavko Kristino 
Lukman smo se obrnili na Občino Nova Gorica, kjer smo se nato z direktorjem ZD 
dogovorili za odstop prostorov na CZOPD Nova Gorica, kjer 1x mesečno (po 
pogovorih v ZPKZ Nova Gorica) z uporabniki izvajamo pogovore. Na začetku so se 
pogovorov udeleževali pretežno uporabniki, ki so prestali kazen zapora posledično 
pa se je interes pokazal tudi pri uporabnikih, ki obiskujejo/so vključeni v CZOPD 



Nova Gorica.  Zaradi relativno dobrega odziva smo se kasneje z Občino oziroma s 
predstavniki LAS-a Nova Gorica dogovorili , da bi z januarjem 2013 svojo dejavnost 
še razširili in sicer s pogostejšim izvajanjem pogovorov – za začetek 1x tedensko.  

Pri sodelovanju z zapori je seveda med najpomembnejšimi komunikacija 
zavod/terapevt. Pri delu z zaporniki/uporabniki se npr., potem ko pridobimo neko 
mero zaupanja, pogosto srečujemo tudi z destruktivnimi oblikami vedenja 
uporabnikov (samomorilne misli, rezanje itd..) kar pomeni, da vzgojno službo o tem 
obvestimo, sami pa nato naša poročanja posredujejo naprej. V zadnjem času smo 
med drugim okrepili tudi sodelovanje na področju različnih aktivnosti, kot so npr. Dan 
boja proti AIDS-u (zaporniki so pomagali izdelovati pentlje) in pa sodelovanje v 
smislu druženja/mreženja na 1. dobrodelnem teniškem turnirju, ki ga 18. maja 
organizira DPČ, SC Piran.  

Z vidika koprskega zapora je sodelovanje še toliko bolj dobrodošlo, saj v našem 
zavodu nimamo zaposlenega terapevta, ki bi se neposredno ukvarjal s terapevtskim 
delom s področja zlorabe psihoaktivnih snovi oziroma pri vzpostavljanju in ohranitvi 
abstinence od le-teh, na nek način to področje pokriva pedagog, ki pokriva področje 
odvisnosti. To je v veliki meri tudi posledica kadrovske okrnjenosti v vzgojni službi. 
Izpostaviti bi želeli tudi proaktivno in ažurno medsebojno komunikacijo na relaciji 
zavod/terapevt, zaradi česar nastale zaplete, nesporazume in težave, rešujemo hitro. 
Nedvomno pa se pogled na obsojenca s strani terapevta, zaposlenega v zavodu, na 
nek način tudi razlikuje od pogleda zunanjega sodelavca, saj slednji ni toliko vpet v 
birokratsko-administrativne postopke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRENING SOCIALNIH VEŠČIN ZA MOŠKE, KI POVZROČAJO NASILJE NAD 

ŽENSKAMI 

KAJ JE NAMEN PROGRAMA? 

Društvo za nenasilno komunikacijo je oktobra 2004 pričelo izvajati Trening socialnih 
veščin za moške, ki povzročajo nasilje nad ženskami (v nadaljevanju TSV). Za ta 
projekt smo se odločili, ker menimo, da je potrebno organizirati alternativni program 
dela s povzročitelji nasilja nad partnerkami. Izkazalo se je namreč, da obstoječi 
sistem sankcioniranja nudi premalo možnosti, da bi povzročitelji nasilja nad 
partnerkami: 

 sprejeli odgovornost za svoja dejanja, 
 analizirali svoje vedenje in mišljenje, 
 se seznanili z načeli zagotavljanja enakosti in enakopravnosti med moškimi in 

ženskami. 

 

Program temelji na prepričanjih, da je 
povzročanje nasilja posledica zavestne 
in namerne odločitve posameznika, da 
bo z nadzorovanjem in zlorabo moči 
(uporaba katerekoli vrste nasilja) jemal 
moč drugi osebi. Dolžnost družbe in 
države je, da poda jasno sporočilo o 
nedopustnosti povzročanja nasilja. 
Program tako v večji meri temelji na 
ukrepih državnih institucij, ki 
povzročitelja soočajo s posledicami 
njegovega nasilnega vedenja in od njega 
zahtevajo, da nasilja ne povzroča nikoli več. Program TSV ima naslednje cilje: 

1. Povečanje varnosti in kvalitete življenja žensk, ki so doživele ali še doživljajo 
nasilje. 

2. Spodbuditi moške, ki povzročajo nasilje do žensk, da se ob poslušanju in 
razmišljanju o podanih vsebinah soočijo s posledicami nasilnega vedenja, 
sprejmejo odgovornost za nasilno vedenje in pričnejo kritično razmišljati o 
svojih pričakovanjih do oseb, nad katerimi so povzročali ali povzročajo nasilje. 

3. Doseči pri povzročitelju nasilja boljše razumevanje in prepoznavanje različnih 
oblik nasilja nad ženskami, ki je neposredna posledice temeljne strukturne 
neenakopravnosti v odnosih med spoloma. Temelji nasilja nad ženskami 
koreninijo v patriarhalnih kulturah in tradicijah, ki so zasnovane na 
pričakovanjih in prepričanju moških, da morajo nad ženskami vzpostaviti in 
zagotaviti moč in kontrolo. 

4. Učenje nenasilne komunikacije ter konstruktivnega reševanja konfliktov, ki 
zajema: boljše razumevanje posledic povzročenega nasilja, dinamike 
nasilnega načina vedenja, povečanje čustvene opismenjenosti, zavedanje o 
nujnosti sprejemanja odgovornosti za povzročeno nasilje, ki je pogoj za 
spremembo nasilnega vedenja, uresničevanje enakopravnega partnerstva, 



razumevanje in uporabljanje dovolj dobrega in odgovornega starševstva za 
moške, ki imajo otroke. 

VSEBINA PROGRAMA TSV 
Program je vsebinsko zastavljen na način, da bi moški, ki uporabljajo nasilje nad 
ženskami, prepoznali, kako določene vrednote ter stereotipi delujejo v odnosu do 
žensk in posamezniku z zmotnimi prepričanji dajejo dovoljenje za uporabo nasilja. 
Med predavanji in treningi dobijo uporabniki dobijo jasna sporočila, kakšno vedenje bi 
bilo primerno. TSV vsebinsko poteka v obliki 12 predavanj na teme: 

1. Nasilje nad ženskami (več) 
2. Dinamika nasilnega načina vedenja (več) 
3. Mit o romantični ljubezni (več) 
4. Razumevanje čustev (več) 
5. Dovoljeni in prepovedani načini izražanja čustev (več) 
6. Posesivnost in ljubosumje (več) 
7. Prevzemanje odgovornosti za nasilje (več) 
8. Kako nastanejo razlike med spoloma in zakaj niso resnične (več) 
9. Enakopravna partnerja (več) 
10. Dober odnos med očetom in otrokom (več) 
11. Spoznavanje svojih potreb in potreb drugih ljudi (več) 
12. Reševanje konfliktov (več) 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 
V program se lahko vključijo polnoletni moški, ki so povzročili ali povzročajo nasilje 
nad ženskami in drugimi člani družine. V program jih v okviru svojih pristojnosti in 
pooblastil napotijoinstitucije (CSD, sodišče, tožilstvo) ali pa se za to odločijo sami, v 
želji po učenju novih socialnih veščin in po spremembah nekaterih neprimernih 
osebnih prepričanj, vedenj. Pogoj za vključitev v program je, da uporabnik pokliče na 
društvo in se dogovori za uvodni razgovor. Svetovalec/ka na uvodnem razgovoru 
uporabniku celovito predstavi program TSV ter razloži pravila in pričakovanja ob 
vključitvi v program, prav tako uporabnika vpraša po njegovih pričakovanjih. Na 
koncu uvodnega razgovora svetovalec/ka in uporabnik podpišet dogovor o vključitvi v 
programTSV.  
 
Program je za uporabnike brezplačen. 

KJE POTEKA PROGRAM TSV? 
Program poteka v sedmih slovenskih mestih. Letno izvajamo dva cikla predavanj v 
Celju, Slovenj Gradcu, Kopru, Novem mestu, Murski Soboti in Novi Gorici. V Ljubljani 
letno potekajo trije cikli predavanj. Vsak cikel vključuje predstavitev dvanajstih tem in 
traja približno tri mesece. 

KAKO IZVEM VEČ? 
Za več informacij lahko pokličete vsak ponedeljek, torek in četrtek med 9.00 in 15.00 
na telefonsko številko 01/43 44 82. 
 

 

 



PILOTNI PROJEKT RES-ZA                                                                                                                 

Projekt financiran iz Evropskih skladov, prijavljen pri Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve. V zahvalo vsem strokovnim ocenjevalcem pilotnega projekta, se 
zahvaljujem in vesela, da so bili pripravljeni podpreti pilotni projekt RES_ZA. Dodam, 
da do trenutka, ko se je pilotni projekt RES_ZA, nisem čisto verjela začetnim 
izraženim mislim, daje projekt zahteven. Še vedno nisem tega mnenja, sem pa 
mnenja, da je res za veliko večino zahteven. Ker namen projekta je, prikaz dobrih 
praks, in ne kot smo zvečine že v kot iz udobnega naslanjača vajeni ali celo že skoraj 
samoumevno pozivamo, k spisanim receptom. Odmik od misliti, videti in premisliti o 
nastajajočih lastnih idejah, ideji, ki bi se na čim primernejši način implementirala v 
okolje in nato realizacija, ki ne sme zgubiti prve osnovne drže in zavedanja. Torej 
deficit fokusa in samodiscipline.    

Še posebej, ker je stanje obsojenec oz. kaznilnica stanje družbenega »konca«. 

Praksa dveh let je pokazala, da ni bila in ni ideja izpod odeje. Pomeni, da sleherna 
ideja je uresničljiva, z naj pomembnejšim  faktorjem, to je vztrajnost in samodisciplina 
in odnos do dela, kot vrednota in ne iz stanja moledovanja, da je vse tako težko in 
iskanje zavezništva in odlaganje samo odgovornosti.  

V zavedanju slednjega smo dokazali v pilotnem projektu RES_ZA in z držo idejne 
vodje Dušanke Janša, ki ni odstopala od zastavljenega cilja s vsemi pomembnimi 
točkami, ki ohranijo in prepreči odstop ali odmik od dogovorjene družbene higiene. 
(povzetek mnenja) 

V času trajanja pilotnega projekta sem ugotovila različne situacije, katre so lahko 
spretno tako ali drugače za svoj prid izkoristile osebe, ki so obsojene ali vsi tisti, ki so 
na strani obsojenca. Se lahko povzame, da še vedno ždimo v linearnem procesu, ne 
glede na velike količine in možnosti dostopa do različnih oblik literature. Katere, naj 
bo podlaga za predvsem bolj ali manj ponavljajoče zgodbe.  

V pilotnem projektu sem zastavila cilj, ki je odmik do utečene prakse, po principu »če-
potem«. 

Iz tega sledi, da se nujno ovrže/zanika staro, kar pomeni, da se v zagotovo ponovi 
enak rezultat, kateri je bil dosežen s poprejšnjim delovanjem. Ob tem se pa izgublja 
pomemben čas, čas, ki bi vzporedno zajadral in   spremljal sprotno dogajanje. Eden 
načinov, da v skupni zagovor v zaostajanju nadzora se ne pojavi zagovor, da imajo 
čas in so v koraku pred nami.  

V času trajanja smo to tudi potrdili, da ni le dobro napisana ideja, ki jo vsi označijo za 
zahtevno ampak, smo jo tudi realizirali z višjimi rezultati, kot smo si le te zastavili. 
Torej nismo delali v samo-zastavljenem  določenem standardu ampak res za potrebe 
ljudi. 

 

RAZLIKOVANJE  

Čemu poudarek na razlikovanju. Saj je evidentno, da še v veliki meri ni razlikovanja 
med psihologijo, psihiatrijo in kaj sploh psihoterapija je. 



V predolgo trajajočem času linearnega dojemanja in upravičevanja rezultatov, ki za 
svojo posledico nikoli ne povlečejo vin vin situacije. V biti rojeva samo svoj nov 
paradoks. Torej, pomeni, da je že davno čas, da premaknemo zadeve, kar ne 
pomeni, da moremo staro zanikati ali ponižati,nasprotno naj bo kot vodilo kot opora 
ali opomnik, da v stare ustaljene vzorce ne gre več retardirati.  In so dobra izkušnja  

Nikakor ne moremo, če to poudarimo ali ne mimo osnovnega, da ima vse svojo 
povratno zanko. Pomeni, da obsojenec ne nastane naključno, če ravno se obsojen 
dozdevno bori zoper sistema, je v sistem bistveno bolj integriran kot, bi si to sploh 
upal priznati. Misleč, če je na drugi strani, da ni del sistema, kar potrjuje idejo 
funkcioniranja linearne drže ali kot je zadnje čase slišati sistem je sebi namen. Ob 
tem pa drugi dozdevni del, deluje proti dogovorjenim pravilom oz. zastopa pravilo. Iz 
objektivnega stališča gre poudariti, da sta v sodelovanju. Katero pa ne rodi 
rezultatov, ki bi zadovoljila obe strani.  

Bivši obsojenec, zaznati je v družbi drugačno obliko stigme, ki ni v svojem prvem 
koraku izločevalna ampak ga skoraj dela za heroja. Vse do trenutka, ko bivši 
obsojenec išče delo in svojo socialno umeščenost. Takrat se zadeva obrne in 
reakcijo odpora. Reakcija je bistveno težje sprejemljiva za bivšega obsojenca, ker sta 
mu bila predstavljena v samem začetku dva si nasprotujoča sporočila, ki v osebi, ki 
ne najde v sebi inputa za svoj out put pomeni obljubo. Z veliko mero upanja in hkrati 
oddaljevanju od dejstva, kaj je že bil pravzaprav vzrok za obsojenost, nadaljuje sicer 
v preoblikovani podobi stare vzorce vedenja, saj tako ali drugače, ni bilo od njega 
zahtevano, kakršen koli napor za samo posvečanje in samoaktualizacijo. 

Družina primarna-sekundarna vse preveč smo oddaljeni od dejstva, da vedno ima 
nekaj svoje začetke, svoje izvorne vzgibe. Osnovno in temeljno vlogo vedno odigra 
primarna družina.  

Ker je sleherna primarna družina tudi integrirana v socialno okolje, ne gre izključno 
samo osnovnih vzrokov iskati le v družini hkrati je potrebno vzrok iskati v tedanji 
družbi. Kot družba smo že tisočletja bolj ali manj fokusirani na materialni uspeh. Se 
morda kdo vpraša, čemu tako materialno favoriziranje kot barometer za uspeh.  

Ta odgovor najdemo ob raziskovanju zgodovine, da so običajno modreci bilo 
obdarjeni s strani posameznikov ali neke skupine, kot poplačilo za dobljeno znanje. 
Torej zavist oz. ne zdrava tekmovalnost, ki je tudi pogoj za stanje obsojenca tako ali 
drugače. Se porodi ideja, da bo pod pretvezo imetja upravičil svojo pamet. Ne 
rečemo zastonj, da se nekdo dela pametnega. 

Iz česar sledi v pod enote, na klasificiranje ljudi in iz tega sledi, da se stigma ali odpor 
oz. omejevanje vleče iz davnine. Ponovno potrdi linearno razumevanje. In čeravno 
ob visokem leporečenju, katero naj zahteva svojo reakcijo po operativnosti, je prav ta 
v deficitu. Deficit nastane zaradi posledice razočaranj. Torej, če ravno je v slehernem 
človeku impulz priskočiti na pomoč, se ta v  danih okoliščinah ne preveri, katera 
oblika pomoči, podpore suporta oseba res potrebuje. In zajadra oseba v reševanje 
neke situacije osebe, katera pa pred tem ni preverila katero obliko pomoči res 
potrebuje in jo rešuje iz njenega zornega kota, od tod tudi znano reklo, »da imajo 
vsake oči svojega slikarja «. Tukaj začne odpor. Konflikt, bes,… pomeni, da se vse 
skozi prisiljujemo,v neko strinjanje, dolgo to ne zadrži, nastane odpor na psihičnem 
nivoju, nositi nekaj kar ni tvoje, kar se ne ujema s posameznikovo mentalno 
percepcijo- 



Iz tega sledi:« saj me nihče   ni nič vprašal ali bo kdo mene kaj vprašal,…?!« klasičen 
zagovor:« kaj pa prej nisi prej povedal!«  

Delodajalec je posameznik, ki predstavlja  osebi predstavnika družbe. Pomeni, kot se 
družba odziva na bivše obsojence se v veliki meri sedaj opravičljivo ali ne opravičljivo 
delodajalec odziva. 

 POSAMEZNIK V DRUŽINI DRUŽBI 

Če vemo, da je prvotni vzorec posameznik prejel v svoji primarni družini z 
zakupljenim odnosom družbe do njegove primarne družine, bo le to nadaljeval, saj 
vsi parametri kot primarna družina kot družba se tako odzivajo, kot mu je primarna 
družina pokazala, torej potrdi, da je to edino dejstvo. 

In nastane čudenje: »da se vzorci ponavljajo, kako bom čist,če sem  ves umazan od 
blata, brez čiste vode?« 

PRIMARNA DRUŽINA OBSOJENC DRUŽBA 

Namen tega krožnega zavedanja je zavedanje dejstva, če še tako želimo ločiti ljudi 
zaradi njihovega vedenja so tukaj tudi njegova družina. Pomeni, da nekaj zares ne 
deluje, kot bi moralo. Vse skozi je stalna praksa da se vali odgovornost iz enega na 
drugega. Nekje se more ponavljajoč vzorec končati. In ni dovolj da v svojo uteho 
rečemo:  

»ah on je obsojenec on ni OK njegova družina je taka tudi on bo tak!«, če ravno se 
zadnje čase veliko govori o priložnostih. 

Katerih, kakšnih, te še vedno ždijo v svojem napačnem vzorcu, da bodo pomagale. 
Napaka, ljudje potrebujejo oporo, saj so sami experti za svoje težave in tudi rešitve 
imajo. Ves preveč iz drže, mogoče imaginarne ideje ali sublimacije, se dogajajo 
zrcaljenja in se rešuje po vzorcu tega ki domnevno pomaga in ne na način, smiselne 
konstruktivne komunikacije z prizadeto osebo, poiskati način, za katere bo vedel, da 
jih je soustvaril. In zagotovo je zelo romantično pričakovanje, da če imam možnost, 
da se ognem odgovornosti, da bom kljub vsemu pristal v odgovornost. Taka je 
človeška narava. Če mi daš dve možnosti bom eno izbral. Če mi pustiš, da reagiram 
kot želim in ob tem so jasna pravila, kaj se v družbi obsoja, bo zagotovo oseba mogla 
poiskati načine, ob tem pa je družba vse preveč nestrpna, rezultati morejo kaj kmalu.  

 

BIVŠI OBSOJENEC DRUŽBA DELODAJALEC 

Delo je opisano kot vrednota. Vrednota česa, vrednota načina izvajanja in ne enota 
ure, ki je zelo spretno prikrita pot tančico dejstva, da neka umazana dela delajo 
podrejeni ki to so zaradi svoje lastne odločitve oz. največ, kot sem že v enem delu 
povedala gre za klasifikacije. Katerih sposobnosti pa zares ne preverimo. Torej smo 
vse preveč zunanji in nič notranji. Strmenje k materialnim, nas misleč loči med sabo. 
Ne le inteligenca in čustvena inteligenca zares loči ljudi.  Sledi, da potencialni 
delodajalec, se lahko brez večjih težav skliče, da je neprimeren, ga je strah in kaj 
vem kateri izgovori se vse pojavijo. Mogoče gre za kakšno nevronsko idejo ob tem. 

 



INDIVIDUUM POGOJ ZA ČLOVEŠKI FAKTOR 

Zapor,kaznilnica,ječa, kaj vem kateri izrazi bi se vse našli za poimenovanje socialne 
bojazni slehernega posameznika. Zaradi nerazumljenega strahu, se kot sem v lasu 
trajanja pilotnega projekta prepoznala na obeh straneh, se različno kaže. Skupen 
odziv je odpor drug do drugega v drži in odnosu. Klasična drža, ki ne rodi nikoli nič 
dobrega, kar ne gre posebej opravičevati, če pogledamo zadnje dogajanje v mesecu 
novembru 2012, da vladanje in delovanje iz pozicije moči, ne deluje dolgoročno. S 
tem se utemelji princip »če-potem«.  

Ponavljajoča drža linearnosti, ki nosi le malo drugače ozaljšano noto s permisivno 
idejo.  

Linearno razumevanje po svojem delovanju ni negativno zastavljeno le opraviči 
odsotnost človeškega faktorja. 

Odgovor je krožnem razumevanju, ki nujno vključi človeški faktor. 

Ljudi ne deli materialni status, kar je z večine tudi že od nekdaj podlaga stanja za biti 
obsojen, pa naj gre to za povsem dotičen domet denarja ali posredno, ki se lahko 
kaže na nivoji izgube partnerja ali otroka. Ljudi deli inteligenca in zavedanja odnosa 
do dela kot vrednota.   

 

Idejni vodja pilotnega projekta Dušanka Janša 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SODELOVATI IN POVEZOVATI SE 
 
Dubravka Milovanović, Ljudska univerza Celje 
Olga Lilija Hribernik, ZPMZKZ Celje 
 
 
Pot  sodelovanja Ljudske univerze  Celje  in ZPMZKZ Celje sega že daleč nazaj, saj 
sta obe ustanovi lokacijsko blizu.  Matična knjiga za osnovno šolo, ki je  v zavodu 
arhivirana, sega v leto 1969. To pomeni, da avtorici prispevka, ki sta se spoznali šele 
pred nekaj leti, opisujeta svojo pot sodelovanja in povezovanja  od dneva, ko sta se 
prvič seznanili – predstavnica LU kot mentorica učne pomoči obsojencem in 
predstavnica zavoda kot pedagoginja.  
 
Četudi imata obe ustanovi formalno zapisano, da sodelujeta in kako naj sodelujeta, ni 
samoumevno, kako bo to potekalo. Poleg predstavnikov obeh ustanov je pomembna 
tudi zaprta oseba in tako lahko govorimo o trikotniku sodelovanja in vzpostavljanja 
odnosa med vsemi. In tako vstopa v odnos vsak s svojimi pričakovanji: 
 
 
Zavod 
 

 želi poskrbeti za tiste obsojence, ki še nimajo dokončane OŠ (da bi jo 
dokončali ali vsaj pričeli z izpiti) 

 pri tem se postavlja vprašanje, ali bodo obsojenci obiskovali pouk zunaj 
zavoda ali  se bodo izobraževali po izpitih 

 
Ljudska univerza: 
 

 Ljudska univerza Celje je javni zavod za izobraževanje odraslih. Izobraževanje 
je temeljna človekova pravica. Tej pravici sledimo tudi na Ljudski univerzi 
Celje, saj v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja (CVŽU) 
zagotavljamo učinkovito sodelovanje  s celjskimi zapori.  

 
Zaprta oseba: 
 

 Se izobraževati zato, ker tako lahko dobro izkoristiš čas, ki ga preživiš v 
zaporu (v smislu, da do  prestajanja kazni ni imel časa za izobraževanje, ker 
so bile na prostosti zanj bolj pomembne druge reči). 

 
 
Izkušnje sodelovanja: 
 
Ljudska univerza: 
 

 Spodbujamo izobraževanje zapornikov, jim nudimo učno pomoč, skrbimo za 
opismenjevanje in izvajamo osnovno šolo za odrasle. V zaporih organiziramo 
tudi različne ustvarjalne in likovne delavnice, tečaj računalniškega 
opismenjevanja in splošne jezikovne tečaje.  

 Integriranje zaprte osebe v zunanji prostor, če prihaja k pouku v prostore LU, 
se je vedno pokazalo kot dobro. 



 Večja dilema se je pojavi takrat, ko pridejo predstavniki LU v zavod, saj se 
soočijo, tako z neznanim prostorom ali pa s pričakovanjem, da zapor izgleda 
kot v filmih in kako vzpostaviti prvi stik z zapornikom, v smislu predsodka 
stigmatizacije človeka . 

 Vsakega posameznika je  potrebno primerno pripraviti za vstop v zavod, tudi z 
informiranjem o hišnem redu v zavodu.  

 
Zavod: 
 

 Z možnostjo, da »zunanji svet« pride v zapor, ponudimo širši spekter 
izobraževanja, tako formalno kot neformalno. 

 Z večjo ponudbo je s strani obsojencev tudi večje povpraševanje in zato 
možnost kreiranja novosti za zavod na področju izobraževanja (izvajanje 
opismenjevanja v obliki učne pomoči, priprava na izpite tudi za srednjo šolo, 
izvajanje tečajev npr. jezikovnih).  

 Ker smo manjši zapor, odpadejo  projekti, ki so vezani na večje število zaprtih 
oseb in ki bi jih LU  lahko pridobila. Prav tako gre pri mlajši populaciji za 
nestanovitnost in se skupina po nekaj srečanjih običajno zmanjša. 

 Soba, imenovana Mavrica , ki smo jo pridobili v letu 2011, omogoča, da se 
učna pomoč in tečaji z manj udeleženci, tam nemoteno izvajajo. 

 
 
Cilji: 
 
 Na ta način Ljudska univerza Celje 

pomaga pri rehabilitaciji zapornikov in 
izboljšuje možnosti za ponovno 
integracijo v družbo po izpustu. 

 Zunanji svet »se preseli« v zavod. 
 Do cilja je pot, ki jo moramo prehoditi. 

 
 
 
Najpomembnejša je pot, kako do cilja priti, ki jo prehodimo vsi trije akterji – zavod, 
LU in obsojenec. Če skozi odnos, ki ga razvijemo, zasledujemo boljše razumevanje 
med nami, omogočamo obsojencu, da tudi  na drugih področjih svojega delovanja, 
zmore učinkoviteje reševati tudi eventualne konfliktne situacije, kar je osnova 
duševnega zdravja posameznika. 
 
 
 
IZOBRAŽEVANJE ZA ZAPRTE OSEBE V ODDELKU NOVO MESTO 
 
Sistematično izvajanje izobraževanja v Oddelku Novo mesto poteka od šolskega leta 
2004/2005 dalje. 
 
Redno poteka progam Osnovne šole za odrasle, od leta 2005 dalje pa tudi Program 
usposabljanja za življenjsko uspešnost, Most do izobrazbe. V te programe so 
vključeni obsojenci in občasno tudi osebe, kaznovane z uklonilnim zaporom, 
vključevati se je začelo tudi pripornike, kjer je pred tem potekalo le individualno 



svetovanje in pomoč pri vključevanju v različne izobraževalne programe, predvsem 
pa pomoč pri vpisovanju  in iskanju literature, kot tudi pri zagotavljanju učne pomoči, 
ki jo je posameznik potreboval. 
 
Navedene oblike izobraževanja v oddelku izvaja Razvojno izobraževalni center Novo 
mesto.  
Poudariti velja, da je v Oddelku Novo mesto na prestajanju kazni zapora veliko 
Romov, ki predstavljajo pomembno skupino pri vključevanju v izobraževanje odraslih, 
saj je to kategorija obsojencev, ki je praviloma manj izobražena, pogosto se 
srečujemo z nepismenostjo in zaradi tega nujnostjo, da se jih vključi v različne 
izobraževalne programe, predvsem programe opismenjevanja in osnovnošolskega 
izobraževanja.  
 
Pomemben prispevek pri izobraževanju obsojencev je Program usposabljanja za 
življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, ki je namenjen manj izobraženim 
odraslim in je bil v oddelku Novo mesto do sedaj izveden vsako leto. V navedeno 
obliko izobraževanja je bilo vključenih veliko število obsojencev, oziroma večina 
obsojencev, ki so bili takrat na prestajanju kazni zapora v Oddelku Novo mesto. 
Pomembno je, da so navedeno obliko izobraževanja prilagajali pogojem in 
možnostim oddelka, kjer je potrebno 
zagotavljati odprtost skupin, kot tudi 
prilagajati zahtevnost in vsebino strukturi 
zaprtih oseb.     
 
Za določeno število obsojencev, ki so bili 
deležni zunajzavodskih ugodnosti in bili 
razporejeni v svobodnejši režim, se je 
izvajalo računalniške delavnice v 
Razvojno izobraževalnem centru v 
Svetovalnem središču, za ostale pa so 
se te delavnice izvajale v oddelku.  
 
Dejstvo je, da so obsojenci ena izmed zelo ranljivih skupin, ki ji je potrebno 
zagotavljati enake možnosti za vključevanje v izobraževanje in kar je še zlasti 
pomembno, zagotoviti brezplačno izobraževanje, saj je to kategorija odraslih, ki sodi 
med marginalne skupine, slabše materialno in  socialno situirane skupine v družbi. 
Ravno ta skupina odraslih potrebuje usmerjanje, pomoč in podporo pri odločanju za 
izobraževanje, stalno motiviranje, pomoč pri iskanju literature, pomoč pri učenju. 
 
Vsako leto se izvedejo v oddelku različne delavnice. Od leta 2007 je oddelek tudi 
Točka vseživljenjskega učenja, ki deluje v okviru Razvojno izobraževalnega centra 
Novo mesto. Izvajajo se različne delavnice, izdelovanje voščilnic, okraskov, slikanje 
na svilo, slikanje na steklo, delo z glino, izdelovanje izdelkov iz odpadnega materiala, 
iz plastičnih steklenic, iz konzerv.  
 
Izvedena so bila tudi različna potopisna predavanja.  
 
Naš cilj je, da se obsojencem oziroma vsem zaprtim osebam, stalno zagotavlja 
različne funkcionalne oblike izobraževanj, v katere bi se lahko vključevali, saj je 



izobraževanje ključni dejavnik pri razvoju osebnosti in temeljni pogoj za uspešno 
vključevanje v življenje in delo na prostosti.  
 
 
         Vladka Blas 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“KOMPETENTNI UČITELJ ZA IZOBRAŽEVANJE OSEB NA PRESTAJANJU 
KAZNI ZAPORA IN PO “ 

(dodatna znanja učiteljev za delo z zaprtimi osebami in osebami z izkušnjo zapora)  

 

  AKADEMIJA 

  ŽIVLJENJA 

 

 

 

   “[ … ] lessons of life can't be learned in a day [ … ]” 

                                                                          (Bob Dylan) 

 

Izobraževanje v zaporih je eden izmed perečih problemov, s katerim se 
srečujemo v naši državi in primerjalno z državami EU. Pomen kakovostnega 
izobraževanja še vedno ni v celoti priznan.  

Ključna ovira za kakovostno izobraževanje je pomanjkanje kakovostnih 
programov izobraževanja in usposabljanja za učitelje za delo s tovrstnimi ciljnimi 
skupinami in s tem posledično pomanjkanje kakovostnih programov za 
izobraževanje in usposabljanje oseb na prestajanju kazni zapora.  

Eno izmed ključnih vprašanj in težav, s katerimi se sooča naša družba in sodobna 
Evropa je, kako uspešno ponovno vključiti marginalizirane skupine - osebe po 
prestani kazni v družbo in trg dela. Spoznano je, da lahko kakovostno 
izobraževanje bistveno prispeva k rešitvi tega problema.   

 

Učitelji, ki izobražujejo osebe na prestajanju kazni zapora niso za to delo 
zadovoljivo usposobljeni. Prihajajo iz različnih okolij in so zaposleni kot učitelji na 
šolah ali pa opravljajo delo kot zunanji sodelavci ustanov za izobraževanje 
odraslih. Razen strokovnega znanja in morebitnih izkušenj z izobraževanjem 
odraslih nimajo pridobljenih kompetenc za delo z osebami na prestajanju kazni 
zapora. 

Le-te kompetence in znanje, kako jih izraziti pa so ključnega pomena pri 
zmanjšanju diskriminatornega vidika glede možnosti za izobraževanje in 
usposabljanje oseb na prestajanju kazni zapora in njihove  reintegracije v 
družbo.1 

                                                      
1 Na to opozarja tudi podporni dokument, ki je dostopen na: 



Na mednarodni konferenci o izobraževanju v zaporih, ki je potekala od 22. - 24. 2. 
2010 v Budimpešti so strokovnjaki v svojih delovnih skupinah podali sklepe tudi v 
zvezi s tem: 

 podatki kažejo, da se v številnih zaporih še vedno sledi metodologiji, ki se 
uporablja v osnovnih šolah in da prihajajo učitelji za poučevanje v zapore 
naravnost iz osnovnih in srednjih šol; 

 obvezni učni načrti se razlikujejo od tistega, kar kažejo potrebe in interesi oseb 
na prestajanju kazni zapora;  

 težave se pojavijo, ko učitelji motivirajo zapornike v napačno smer, ko ni 
pravega pretoka informacij glede sprememb v zunanjem svetu - informacije so 
zastarele; 

 izobraževanje o "zaporniškem okolju" v večini primerov ni namenjeno 
učiteljem, ki delajo v zaporih oziroma potencialnim učiteljem za delo v zaporih, 
pa bi to izobraževanje neobhodno potrebovali; 

 učitelji potrebujejo posebno usposabljanje, da bi lahko učili v zaporu in delali z 
osebami z izkušnjo zapora; 

 obstaja potreba po licenčnem usposabljanju za učitelje, brez katerega učitelju 
ne bi bilo dovoljeno poučevati v zaporih; 

 potrebno je razmisliti, kakšne priprave potrebujejo učitelji za poučevanje v   
zaporih; kakšna znanja, spretnosti in odnose; katera so področja, na katerih 
mora biti učitelj usposobljen pred začetkom poučevanja v zaporu - govorimo 
lahko o t. i. začetnem izobraževanju učiteljev; 

 delo učitelja se razlikuje glede na vrsto zapora oziroma specifiko strukture 
zaprtih oseb: pripor - zapor, ženski - moški zapor, znotraj ženskega zapora 
ženske matere in ženske na prestajanju kazni z otrokom, zapor za mladoletne, 
zapor z visokim procentom tujih državljanov - nacionalno, versko mešana 
struktura, zapor namenjen prestajanju krajših kazni ali zapor namenjen 
prestajanju najdaljših kazni, zapor, kjer je visok procent zaprtih oseb s 
problemom odvisnosti itd.;      

 vse države v EU niso na enaki stopnji zavedanja o pomenu izobraževanja 
učiteljev kot ključnemu dejavniku na poti do kakovosti izobraževanja v zaporih; 

 države v EU se razlikujejo v praksah in tendencah glede sistema delovnega 
razmerja učiteljev v zapori. 

Obstajajo določene države, ki imajo vpeljan sistem izobraževanja tutorjev; na 
primer Nemčija, kjer lahko kot eno izmed ključnih organizacij za podporo 
kakovosti izobraževanja v zaporih omenimo FCZB (Frauen Computer Centrum 
Berlin). FCZB je ključen za usposabljanje tutorjev  za uspešnejše delo z ženskami 
na prestajanju kazni zapora in po. Prispeva k odpiranju priložnosti za nadaljnje 

                                                                                                                                                                      
  http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc2047_en.htm 

 



poklicno izobraževanje, usposabljanje ter poklicno reintegracijo v družbo za 
tovrstne ciljne skupine. 2 

Menimo, da lahko le ustrezno usposobljen učitelj, s pridobljenim znanjem, z    
veščinami, s spretnostmi in razvito stopnjo empatije  konkretno prispeva h 
kakovosti izobraževanja v zaporih in tako pozitivno vpliva na uspešnejšo 
reintegracijo tovrstnih oseb v družbo in posledično na zmanjšanje števila 
povratnikov.3  

Vsebina zgoraj navedenih sklepov konference v Budimpešti se v Sloveniji kaže v 
izvedbi projekta “Kompetentni učitelj za izobraževanje oseb na prestajanju kazni 
zapora in po¨, ki nam je bil odobren s strani Ministrstva za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport na podlagi Javnega razpisa za programe splošnega 
neformalnega izobraževanja v obdobju od 2012 do 2014. Prijavitelj je CDI 
Univerzum v Ljubljani. MiT – Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost 
je snovatelj ideje projekta in vsebine programa, sodeluje v teoretičnem delu 
projekta s predavanji ter delavnicami in glede na nekajletno sodelovanje z ZPKZ 
Ig in ostalimi zavodi kontinuirano spremlja praktični del programa pri vsakokratni 
izvedbi.  

Namen projekta je: 

 omogočiti učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki že delajo ali 
nameravajo delati z osebami na prestajanju kazni zapora in po prestani kazni, 
posebno izobraževanje in priprave na delo s tovrstnimi ciljnimi skupinami - gre 
tudi za izmenjavo znanja in razumevanja, kaj pomeni delo in izobraževanje v 
zaporih; 

 izobraziti/usposobiti učitelje in druge strokovne delavce za delo z osebami na 
prestajanju kazni zapora in po; 

 pridobitev ključnih kompetenc učiteljev in drugih strokovnih delavcev za 
izobraževanje oseb na prestajanju kazni zapora in po; 

 pripraviti priročnik za učitelje, e-gradivo, CD in katalog ustrezne literature za 
izobraževanje oseb na prestajanju kazni zapora in po; 

 povezati ključne akterje za spremembe na področju kakovosti izobraževanja 
oseb na prestajanju kazni zapora. 

     Program obsega: 

 40 andragoških ur - 30 ur v obliki predavanj ter delavnic in 10 ur praktičnega 
dela;  

 praktični del izobraževanja poteka v ženskem zaporu Ig (ZPKZ Ig);  

 v izvajanje programa so vključeni strokovnjaki, ki imajo dolgoletne izkušnje na 
področju dela z osebami na prestajanju kazni zapora in po prestani kazni;   

                                                      
2 Dodano: MiT, Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost 
3 Dodano: MiT, Zavod za širšo družbeno sprejemljivost in sprejetost 
 



 program se izvaja v 3 zaporednih skupinah udeležencev v obdobju 2012 do 
2014;   

 1. skupina oziroma pilotna izvedba je bila izvedena v letu 2012 (teoretični del 
je potekal na CDI Univerzum-u, praktični v ZPKZ Ig); 

 2. skupina (teoretični del je potekal na GSŠRM Kamnik, praktični del v ZPKZ 
Ig še traja); 

 3. skupina bo s teoretičnim delom izobraževanja začela spomladi 2013 na CDI 
Univerzum-u in nato nadaljevala s praktičnim delom v ZPKZ Ig;  

 število udeležencev v eni izvedbi projekta je 15 – 20 udeležencev. 

 

Menimo, da bomo s predlaganim programom in z evalvacijo pilotne izvedbe s 
pomočjo zunanjega evalvatorja, z morebitnimi dopolnitvami programa v 2. in 3. 
izvedbi ter ponovno evalvacijo naredili bistveni premik k tovrstnemu ozaveščanju. 
In sicer, da vsak učitelj, tudi če je izvrsten strokovnjak na svojem področju, ne 
more kvalitetno delati s ciljnimi skupinami oseb na prestajanju kazni zapora in po 
prestani kazni brez pridobljenih kompetenc za to delo in zmožnostjo jih izraziti. 

Predlagane smernice za nadaljevanje: 

 izpeljava evalvacije programa"Kompetentni učitelj za izobraževanje oseb med 
prestajanjem kazni zapora in po" s strani zunanjega evalvatorja; 

 izpeljava supervizijskega srečanja (vključeni ključni akterji);   

 nadgradnja, razširitev tovrstnega usposabljanja za učitelje in druge strokovne 
delavce, ki delajo oziroma bi želeli delati v t. i. zaporniškem okolju/sistemu; 

 podati predlog za umestitev tovrstnega programa za učitelje in druge 
strokovne delavce v sistem /register stalnih izobraževanj /usposabljanj v okviru 
neformalnega izobraževanja; 

 za kakovost izobraževanja učiteljev in izobraževanja v zaporih povezati 
ključne akterje v naši družbi (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in 
šport, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, GU URSIKS, vse zavode za prestajanje kazni zapora, Zavod RS za 
zaposlovanje, institucije za izobraževanje odraslih, CSD ter določena društva, 
nevladne organizacije ipd., ki so lahko s svojo dejavnostjo povezani z osebami 
na prestajanju kazni zapora in  po prestani kazni), 

 oblikovanje posebnega izobraževalnega programa za osebe na prestajanju 
kazni zapora kot priprava na življenje po prestani kazni s poudarkom na 
poklicni reintegraciji v družbo: a) za žensko populacijo, b) za moško populacijo 
(to utemeljujemo z razlikami glede na vloge, ki jih v življenju prevzemamo 
glede na spol in z razlikami potreb trga dela glede na spol); 

 koriščenje sredstev EU; 



 vpeljava uporabe interneta 
(omejen dostop do določenih 
spletnih strani) za potrebe 
izobraževanja v vse zavode za 
prestajanje kazni zapora; 

Z željo po nadaljnjem sodelovanju in 
s prepričanjem, da le skupaj lahko 
predlagane stvari izboljšamo, se ob 
tej priložnosti zahvaljujem-o vsem, ki 
so mi/ nam omogočili, da se v tem 
družbenem okolju pojavim-o, 
prepoznam-o vrednost prizadevanj za premike na tem področju, saj  nam je 
vsem cilj kakovost storitev in »zdrava družba«.  

Z medsebojnim sodelovanjem si bomo izborili boljše pogoje dela in ustvarili 
boljše medčloveške odnose.  

Ob tej priložnosti se še posebej zahvaljujem-o: 

 GU URSIKS 
 ZPKZ Ig 
 ZPKZ Dob 
 ZPKZ Ljubljana 
 ZPKZ Koper 
 CDI Univerzum 
 CILJ Cene Štupar 
 GSŠRM Kamnik 
 CIK Trebnje 
 RIC Novo mesto 
 LU Škofja Loka 
 LU Radovljica 

 

                                                                                   Zavod MiT 

                                                                                                   Tatjana Brank Pečko 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



VIDIK SOCIALNEGA DELA V PROJEKTU BRIDGE V ZPKZ DOB 
 
1. Vsebina projekta 
Idejno izhodišče projekta izhaja iz dejstva, da je vseživljenjsko učenje in načrtovanje 
kariere za marginalno ciljno skupino obsojencev in spremljanje le tega, med in po 
prestani kazni (gradnja mostu-bridging the gap) ključnega pomena za uspešno 
integracijo ciljne skupine v informacijsko družbo in družbo znanja, v okviru katere je 
obvladovanje svoje poklicne in življenjske poti, ki je pogoj za socialno neodvisnost, 
izjemnega pomena.  
 
2. Namen projekta  
Namen projekta je razvoj alternativnega učnega pristopa - ekspertnega 
dvonivojskega tutorskega sistema, ki s pomočjo spletnega sistema povezuje 
obstoječe prakse  izobraževanja in poklicnega svetovanja ter omogoča pomoč in 
spremljanje  posameznika med in po prestani kazni ter s tem lažjo in kakovostnejšo 
reintegracijo v družbo.  
 
3. Splošni cilji: 

- izboljšati kvalificiranost obsojencev in povečati njihovo konkurenčnost na trgu 
dela, 

- odpraviti razloge, ki vplivajo na stigmatizacijo obsojencev,  
- izboljšati učinkovitost obstoječih praks (izobraževanja, spremljanja 

izobraževalnega procesa),  
- povečati e-vključenost. 

 
4. Vloga socialnih delavcev v ZPKZ Dob pri projektu Bridge 
 

Predstavili smo projekt vsem obsojencem v ZPKZ Dob, nato pa je delo 
potekalo tako individualno kot skupinsko. 
 
Individualno delo z obsojenci: 
 

• opravili smo uvodne razgovore z obsojenci in jim predstavili projekt Bridge, 
• motivirali smo jih za vključitev v projekt, 
• izbrali smo širši nabor kandidatov, katere smo nato selekcionirali glede na   

ustrezne kriterije za vključitev, 
• izbrali smo primerne kandidate in jih z njihovim soglasjem  vključili v projekt, 
• tekom delovanja projekta smo ves čas vzpodbujali in motivirali obsojence pri 

rednem vključevanju, 
• spremljali smo prisotnost obsojencev v sodelovanju z njihovim tutorjem, 
• 1x mesečno smo imeli skupaj s tutorjem sestanke, kjer smo  dobili informacije 

kako skupajnapredujeta v projektu, 
• sproti smo preverjali razloge za ne vključevanje in jih dodatno motivirali za 

nadaljnjo vključitev, 
• vključitev obsojencev v projekt smo načrtovali tudi v postpenalo oziroma v           

načrt socialnega vključevanja pred iztekom zaporne kazni. 
 



Ves čas smo socialni delavci delovali vzporedno skupaj s tutorjem. 
 
Skupinsko delo z obsojenci: 
 

• 1x mesečna delavnica 
namenjena vsem obsojencem, ki 
so na prestajanju zaporne kazni 
v ZPKZ Dob, še posebej tistim, ki 
pa so bili vključeni v projekt tudi 
individualno, 

• predstavitev delavnic 
obsojencem: osebno in preko 
vabila na oglasni deski, 

• motivirali smo obsojence za 
vključitev na delavnice, 

• spremljali smo prisotnost 
obsojencev na delavnicah, 

• sprejemali smo predavatelje in 
bili prisotni na delavnicah. 

 
 
Seznam izvedenih skupinskih 
delavnic v ZPKZ Dob: 
 
 

 

Trajanje: 1.10.2010 -  28.9.2012 
 
Projekt Bridge je bil tako s strani zaposlenih v našem zavodu kot s strani obsojencev 
dobro sprejet. 
Vsak dodaten projekt v zavodu, ki je kvaliteten vpliva na lažje prestajanje kazni 
obsojencev. 
Upamo, da se bo projekt glede na dosedanje uspešne rezultate tudi v prihodnje 
nadaljeval. 
 
 

 
Sodelovanje s Fakulteto za varnostne vede Univerze v Mariboru 

DATUM DELAVNICA 

27.10. 2011 

Razmerja v družini
(mož-žena, oče-otrok,
mati-otrok,…) 

24. 11. 2011 

Kako se vrniti v
družino (po prestani
kazni) 

22. 12. 2011 
Predstavitev 
svetovalnih središč 

26. 1. 2012 Nasilje v družini 

23. 2. 2012 Prosti čas 

22. 3. 2012  

Kako se spopasti s
stigmatizacijo v
okolju 

19. 4. 2012 Zloraba drog 

24. 5. 2012 
Jeza in obvladovanje
stresa  

21. 6. 2012 
Ko pridem na
prostost 

19. 7. 2012 Kje poiskati pomoč 

23. 8. 2012 
Zavod za
zaposlovanje  

20. 9. 2012 
Jeza in obvladovanje
stresa 

11. 10. 2012 Osebne finance 



Fulvio Dovgan in dr. Katja Eman 
 
Vsaki dan ljudje, ko berejo časopise ali poslušajo razne medije, slišijo veliko govoriti 
o kaznivih dejanjih in njih storilcih. Najbolj pogosti izraz s katerim se srečujejo in ki se 
ga zelo pogosto uporablja v raznih pogovorih je ''kriminal''. Ljudje obsojajo tovrstno 
početje in ga obsojajo. Še bolj obsojajo posameznike, ki so omenjeni v tem oziru. 
 
Na žalost vse skupaj še najbolj pride do izraza pri obsojanju in kaj narediti s takimi 
ljudmi. Zapor je institucija v kateri omenjeni posamezniki prestajajo izrečene kazni, 
da se oddolžijo družbi, katero so na razne načini oškodovali. V tem primeru si ljudje 
predstavljajo zapor, kot prostor kjer jih je treba kaznovati. Večkrat, ko se pogovarjam 
z nekaterimi, ki ne vedo kaj je v resnici zapor, doživim komentarje in poglede na 
tovrstno inštitucijo, ki so neresnični in izkrivljeni. Najbolj pogosto so v njihovih mislih 
in nato komentarjih prispodobe iz ''ameriških filmov'', kjer prikazujejo zapore z vsemi 
modernimi opremami, žicami, kamerami, prostori za bivanje – celice. Vse to je 
namreč napačno, ker naša situacija v slovenskih zaporih ni taka kot v zaporih v 
ameriških filmih. 
 
Zaradi tega se je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana porodila misel, da bi 

ljudem omogočili, da vidijo in spoznajo 
kako zapor dejansko funkcionira. Veseli 
smo, da se spremeni mišljenje in pogled 
na to ''zaprto'' institucijo.  
Na podlagi tega naš zavod omogoča, da 
zavod obiščejo predvsem mladi ljudje, 
študentje, ki s svojim študijem bi nekega 
dne prestopili prag zapora in v njem se 
zaposlili in delali z zaprtimi osebami. 
 
Na željo raznih študijskih ustanov, šol – 
fakultet in društev, ki nekako so v stiku z 

problemi ljudi, omogočamo študentom, da na lastne oči vidijo in spoznajo realnost 
zaprtega sistema.  
Od leta 2008 imamo v našem zavodu veliko organiziranih obiskov skupin študentov 
iz raznih fakultet. 
 
Največ zanimanja in konkretnega sodelovanja imamo s strani Fakultete za varnostne 
vede Univerze v Mariboru s sedežem v Ljubljani, Filozofske fakultete, smer 
pedagogika – andragogika, ter Pravne fakultete v Ljubljani. Preko leta nas obiščejo 
različne študijske skupine ter si v spremstvu strokovnega delavca in pravosodnega 
policista ogledajo zavod in vidijo drugo realnost zapora, kot je prikazana v medijih. Po 
končanem ogledu lahko postavljajo vprašanja. Odziv je velik saj omenjena oblika 
sodelovanja poteka čez celo leto. Poleg veliko študentov in študentk kasneje 
zaprosijo tudi, da bi opravljali pri nas obvezne prakse, katere so v veliki večini 
sprejete. 
 
Poleg obiskov in opravljanje obveznih praks v zavodu potekajo tudi razne delavnice 
za zaprte, ki so med njimi zelo dobrodošle. Delavnice izvaja Društvu ''Prestop'', ti je 
skupina študentk Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki sodeluje z nami že vrsto let. 
 



Obiskali so nas tudi iz tujine in sicer iz ZDA iz Nebraska University. Omenjeni obisk je 
bil organiziran v sodelovanju s Fakulteto za varnostne vede. 
 
Tovrstna oblika dela je zelo pomembna bodisi za študente in za nas, da lahko 
prikažemo zunanjemu svetu naše zahtevno delo in strokovnost pri opravljanju le – 
tega.  
 
Sodelovanje oziroma možnost vključevanja Zavoda za prestajanje kazni zapora 
Ljubljana v učne programe Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru je za 
institucijo in predavatelje, predvsem pa študente izrednega pomena. Ena sam, dve 
uri trajajoč študijski obisk zavoda študentom nudi več znanja in izkušenj, kot bi jim ga 
predavatelj zmogel predati skozi celoten obseg vaj. Niti tako podroben opis zavoda 
za prestajanje kazni zapora in dogajanja v njem študentom ne nudi tako nazorne 
slike, kot jim ga lastna izkušnja v času obiska. Ne samo, da študenti dejansko vidijo, 
kako slovenski zavodi za prestajanje kazni pravzaprav izgledajo, ampak jim strokovni 
sodelavci zavoda ob predstavitvi in ogledu zavoda le-tega predstavijo in približajo. 
Prav tako je za študente poleg osebnega doživetja pomembna tudi možnost, da 
lahko sodelavce zavoda neposredno vprašajo vse, kar jih zanima. Po vrnitvi v 
predavalnico je njihovo mnenje o slovenskih zaporih popolnoma spremenjeno. Ne 
samo, da je sedaj realno, ampak študenti dejansko vedo, kako zavod in sistem deluje 
in kakšno možnosti predstavlja zanje osebno, saj število diplomantov Fakultete za 
varnostne vede, ki se zaposlijo kot pravosodni policisti, ni zanemarljivo 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PISNI PRISPEVEK ZA BILTEN STROKOVNEGA SREČANJA Z NASLOVOM 
»SODELOVATI IN SE POVEZOVATI« 

 
Vizija sooblikovanja sodobnega zaporskega socialno-kulturnega sistema, ki se zdi v 
danem prostoru, času in sistemu na eni strani težje dostopna in uresničljiva, na drugi 
strani pa ravno zaradi tega atributa toliko večji izziv, da se z njim spopademo, nas je 
združila pod okrilje društva za penalno in postpenalno obravnavo Prestop. 
Sestavljamo ga študentke in diplomantke socialne pedagogike, ki v sodelovanju s 
prostovoljci, zainteresiranimi za to področje udejstvovanja, prispevamo znanje, 
spretnosti in energijo, potrebno za uresničevanje humanega in resocializacijsko 
usmerjenega zaporskega sistema. S skrbno načrtovanimi, organiziranimi in 
strukturiranimi dejavnostmi stremimo k udejanjanju sledečih ciljev;  
 

• razvijanje in uvajanje novih standardov in pristopov na področju psihosocialnega 
dela z zaprtimi osebami in osebami po prestani kazni zapora (v nadaljevanju 
uporabniki), 
• spodbujanje povezovanja strokovnjakov, prostovoljnih  delavcev in uporabnikov 
s  ciljem razvijanja boljše komunikacije in ustreznejšega spoznavanja potreb 
storilcev kaznivih dejanj s strani pristojnih državnih in nedržavnih ustanov ter 
organizacij, 
• spodbujanje aktivnega in 

kreativnega preživljanja prostega časa 
uporabnikov, 

• razširjanje repertoarja možnosti za 
osebno rast, oblikovanje 
samopodobe uporabnikov, 
• destigmatizacija uporabnikov. 

 
Naš trenuten obseg dela zajema 
izvajanje vzgojno-izobraževalnih 
delavnic v ZPKZ v Ljubljani, na 
odprtemu oddelku Ig ter v ZPKZ Ig. Prizadevamo si za kvalitetno in raznovrstno 
paleto dejavnosti, ki jih v sodelovanju in v dogovoru skupaj z zaprtimi osebami 
oblikujemo na način, ki izpostavlja pomembnost medosebnega odnosa kot 
temeljnega orodja procesa pomoči posamezniku. Naše aktivnosti oblikujemo po 
načelu aktivne participacije uporabnika, saj menimo, da je to ugodna podlaga za 
spodbujanje posameznikovega aktivnega in avtonomnega upravljanja s svojim 
življenjem ter prevzemanja polne odgovornosti za potek njegove življenjske poti. Z 
intervencijami v življenjski prostor posameznika se trudimo spodbujati spremembe na 
treh ključnih področjih; kognitivnem, emocionalnem in vedenjskem. Stremimo k 
zagotavljanju čim širše perspektive razumevanja in razreševanja problemskih situacij 
posameznika, pri čemer svoj prispevek vidimo zgolj kot enega izmed sestavnih delov 
širše meddisciplinarne celote. Izogibamo se zaverovanosti v strokovno ekspertizo in 
ne verjamemo v mit o magičnem vsevednežu, ki lahko z nekaj posegi in izrečenimi 
besedami reši vso dialektiko posameznikove eksistence.  
 
 
V prihodnosti si želimo naše udejstvovanje razširiti na celotno mrežo zavodov za 
prestajanje kazni zapora v Sloveniji, saj menimo, da zgolj kazen odvzema prostosti 
kršilcem kazensko pravnega sistema ne prinaša želenih sprememb v smeri 



omejevanja in reduciranja pojavnosti kriminalitete. Še več, menimo, da odvzem 
prostosti brez primerne psihosocialne pomoči v času prestajanja kazni ter po izpustu 
zgolj še dodatno hromi posameznikove možnosti, da bi se v prihodnosti vključil v 
socialno okolje na družbeno sprejemljiv način.  
 
Pozdravljamo sodelovanje zunanjih institucij z zavodi za prestajanje kazni zapora ter 
izmenjavo izkušenj, mnenj in znanj s področja, ki išče alternative in dopolnitve 
obstoječim oblikam obravnave zaprtih oseb. Hkrati upamo, da bodo naše združene 
sile prispevale k prepotrebnim premikom v smeri takšnega kazensko pravnega 
sistema, ki bo ne le kaznoval, temveč tudi doprinesel k aktivnemu spodbujanju 
takšnega delovanja posameznika, ki je v skladu z družbenimi normami in zakoni.  
 
 

Maša Sternad, društvo Prestop 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sodelovanje med ZPKZ Koper in društvom Anbot Piran 

 
Društvo Anbot je nevladna  prostovoljska organizacija vklučena v mrežo 
prostovoljskih organizacij. Pomembna naloga društva Anbot je ozaveščanje javnosti 
o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine z velikim poudarkom  širjenja in 
ozaveščanja o pomenu prostovoljstva v družbi.  

Aktivnosti, ki jih izvaja društvo  temeljijo na prostovoljnem delu članstva.V programu 
pomembno  mesto zavzemajo aktivnosti, ki so usmerjene v delo z mladimi, občani 
mesta Pirana in drugimi prostovoljskimi organizacijami, društvi in posamezniki.   

Kot konzorcijski partner Ljudske univerze v Koprusi  je društvo Anbot leta 2009 postal 
Točka vseživljenjskega učenja. Pomembna je povezava z drugimi Točkami 
vseživljenjskega učenja, ki delujemo v okviru Ljudske univerze v Kopru. Zapori 
Koper, ki so tudi Točka vseživljenjskega učenja se je izkazala kot priložnost, da 
osebam, ki prestajajo kazen predstavimo prostovoljstvo in jih skušamo v okviru 
možnosti seznaniti s poslanstvom prostovoljstva in jim omogočiti dejavno vključitev v 

aktivnosti. 

Namen obiskov in aktivnosti v 
organiziranih delavnicah je predvsem 
ponuditi možnost, da osebe, ki prestajajo 
kazen ne izgubijo stika  z zunanjim 
svetom. Prostovoljci , ki nismo svetovalci 
strokovnjaki, nismo del družine in 
prijateljev  lahko  vzpostavimo 
neobremenjen topel človeški stik . Ob 
skupni aktivnosti lahko prispevamo 

delček k  pozitivni samopodobi saj s tem, ko« pomagajo« društvu prispevajo k 
družbeno koristnemu delu. S predstavitvijo dejavnosti društva in delovanja v njem 
želimo tudi nakazati možnosti, da potem, ko zapustijo ZPKZ  lahko poiščejo v skladu 
s svojimi interesi v svojem okolju novo socialno skupino v kateri dobi življenje  na 
prostosti po prestani kazni nov pomen in smisel. 

V okviru načrtovanega programa društva Anbot so bile natisnjene barčice- 
interaktivni vodnik po sledeh piranske dediščine, ki pa jih je potrebno za promocijo in 
uporabo zgubati. 

Ker je gubanje za mlade prezahtevno smo se obrnili za pomoč na zapore v Kopru.. 

Točki vseživljenjskega učenja Društvo Anbot in Zapori Koper smo   v letu 2010 
združili moči. Pričeli smo s tesnejšim sodelovanjem na področju vzgoje za 
prostovoljstvo, ki je ena od pomembnih dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja 
Obalno-kraške regije.  



Obsojenci in priporniki, ki prestajajo kazen 
se za sodelovanje odločajo prostovoljno. 
Ob skupnem delu tako dobijo priložnost 
stika z zunanjim svetom,  se seznanijo  s 
poslanstvom   prostovoljstva, spoznajo 
pomen družbeno koristnega dela, jim nudi 
nove pozitivne izkušnje kar pomembno 
prispeva k pozitivnejši samopodobi ter jih 
seznani z možnostmi, ki jim jih lahko nudijo 
NVO. 

Delavnice, ki so bile izvedene  v okviru prostočasnih aktivnosti so zapornikom 
popestrile njihov dan v zaporu z občutkom, da so lahko naredili nekaj dobrega v 
dobrobit skupnosti, v katero se bodo vrnili po prestajanju kazni. 

Še posebej dragocena pa je izkušnja, ko sta se strokovni delavki z obsojencama 
aktivno vključili v  ponujene delavnice vseživljenjskega učenja organizirane v okviru 
Dnevov evropske kulturne dediščine v Piranu. Zadovoljstvo je bilo obojestransko. 

Nekateri obsojenci in priporniki so zgibanke barčice- promocijsko gradivo zgibali tudi 
v svojem prostem času., posamezniki pa so si za opravljeno delo prislužili  potrdilo s 
posebno pohvalo za opravljanje družbeno koristnega dela. Da so aktivnosti prave 
izražajo s tem, ko si takšnih dejavnosti še želijo. 

Delavnice so bile izjemno dobro sprejete med obsojenci, ravno tako pozitivno pa so 
dejavnost sprejeli tudi zaposleni v zaporu. 

Meni osebno pa daje veliko zadoščenje, da osebam, ki so trenutno izločene iz 
zunanjega sveta pomagam poiskati tudi njihove dobre lastnosti, da so vredni 
naklonjenosti in druženja  in jim predvsem dati prijetno izkušnjo ob skupni aktivnosti  
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ANALIZA EVALVACIJSKEGA VPRAŠALNIKA  

 

Evalvacijske vprašalnike je vrnilo 43 udeležencev.  

 

 

 

67% udeležencev je menilo, da je strokovno srečanje s predstavljeno vsebino izpolnilo njihovo 
pričakovanje in 33%, da je srečanje delno izpolnilo pričakovanja.  

 

 

 

 

 

 

Srečanje je bilo predolgo za 59% udeležencev, za 36% ustrezno in za 5% prekratko.Trije so 
predlagali, da bi se moralo srečanje s takšnim številom predstavljenih vsebin razdeliti na dva dni, en je 
omenil preveliko število predstavitev. 

 

 



 

 

S trditvijo, da bodo strokovna znanja in pridobljene informacije lahko koristile pri delu se je strinjalo 
56% udeležencev. 39% se je popolnoma strinjalo s koristnostjo pridobljenih informacij in 5% se jih ni 
moglo odločiti ali so pridobili nova strokovna znanja. 

 

 

 

Na vprašanje ali bi želeli v zvezi s predstavitvijo, uporabnostjo in koristnostjo 
vsebin srečanja še kaj izpostaviti, so odgovarjali: 

 

 Preveč predstavitev in premalo časa za vprašanja ter razpravo je izpostavilo 12 
udeležencev.  

 Predstavitev povezovanja in sodelovanja UIKS z različnimi ministrstvi, fakultetami 
in drugimi institucijami sta pogrešala dva udeleženca. 

 Neupoštevanje odmerjenega časa za predstavitev so omenili trije udeleženci.  
 Zanimivo je bilo slišati zunanje sodelavce in njihove frustracije,… 
 Uporabno, če bi se določena spoznanja in ideje prenesle na višje nivoje oz. 

pristojne organe z namenom, da pride do realizacije izmenjanih idej. 
 Več obravnav npr. nasilnikov preseliti v zavod, ne pa da čakamo na podelitev 

namenskih izhodov. 
 Poslati predstavitve tistim, ki so sodelovali. Kot zunanjemu udeležencu so mi bile 

predstavitve zelo zanimive. 
 Vsaka predstavitev je po svoje zanimiva. Cilj je nekaj pridobiti. 
 Več srečanj, manj vsebin. 
 Odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks in izpostavljanje pomanjkljivosti, s 

katerimi se srečujem pri delu. Zato bi bila lahko takšna srečanja »inkubator« 
sprememb, kjer pa svojo odločilno vlogo mora odigrati uprava in ministrstvo. 

 Glede na prikazane projekte je za izvajanje potrebno plačilo. Torej ni dobro 
razdeljena finančna konstrukcija.    

 Hvala za super strokovno srečanje. 
 Zelo dobrodošlo za nova sodelovanja, mreženja,… 



 Pogrešal sem določene profile (psihologe,…); menim, da bi bilo koristno, če bi 
slišali določene teme. 

 Moderatorji – super. 
 Vztrajajte, se povezujte. 
 Zanimive teme, nekatere bi potrebovale več časa, a je prav, da jih je bilo veliko 

predstavljenih 
 Tehnično: dobro, da so se vprašanja postavljala po zaključeni predstavitvi in ne na 

koncu sklopa. Ga. Janša: zelo pohvalno. Od jasnosti, konkretnosti do osebne 
angažiranosti za svoje delo. Bridge: pogrešala prosto govorjenje ga. Mejač 
premalo uporabnosti v predstavitvi. Overall: zelo dobro in pohvalno. Zanimivo, 
koristno, uporabno. 

 bp 
 

 

Dodatne sugestije:  

 Kakšen prigrizek. 
 Pohvalila bi organizacijo srečanja in še več takšnih dogodkov. 
 Več kratkih odmorov. 
 Tovrstna srečanja so potrebna in koristna. 
 Morda za naslednje srečanje organizirati v obliki delavnic, da se prepozna delo 

posameznih projektov; včasih ex katedra predstavitve ne povedo dovolj. 
 Nadaljevati s tovrstnimi srečanji, z manj nastopajočimi, več časa za razprave, 

izmenjave mnenj 
 Organizirati srečanja 2x letno. 
 Že na prvem srečanju je bilo izpostavljenih nekaj pobud, ki niso bila upoštevana. 

Takšna srečanja niso spoznavanje delovanja posameznih zavodov, pač pa morajo 
biti namenjena seznanjanju uprave in ministrstva s konkretnim delom in problemi. 

 Potrebno je razmišljati, da se pripravi 3-dnevno srečanje (bolj specializirano) in da 
se vključijo še ostali strokovnjaki. Cilj je vzpostaviti neke spremembe (zakonodaja, 
praksa, način dela). 

 Ekskurzije po slovenskih zaporih. Konference (MPJU), kjer bi lahko začrtali 
skupne cilje za delo z obsojenci. 
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