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SAMOPOŠKODBENO VEDENJE

KAKO GA LAHKO RAZUMEMO IN 
KAKO LAHKO POMAGAMO

NALOGE MLADOSTNIKA

• Spremeniti odnos do svojega spolnega telesa, 
duševne identitete in okolice

• Od staršev se mora oddaljiti fizično in 
simbolično

• Oblikovati mora identiteto
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OBLIKOVANJE IDENTITETE

DRUŽINA

PROSTI ČAS

SOVRSTNIKI

MEDIJI

POTROŠNIŠTVO

DRUŽINA

začnejo staršem pošiljati jasne in kompetentne 

MIT O PODIVJANEM NAJSTNIKU, KI 
NASPROTUJE STARŠEM

“Ko otroci dopolnijo trinajst, štirinajst let, 
začnejo staršem pošiljati jasne in kompetentne 
informacije o tem, kaj čutijo do tega, kako smo 

doslej ravnali z njimi.”

(Juul 2008)
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VZGOJA

5 KLJUČNIH ELEMENTOV VZGOJE:

LJUBEZEN- starševska, partnerska, do samega 
sebe

ENOTNOST- 2 sporočila

MEJE, ZAHTEVE- Jaz kot starš, učim tebe otroka, 
kako ravnaš; usposabljanje za 
samostojnost/hiperprotektivnost

POHVALA, NAGRADA

GRAJA, KAZEN

ALI IMAJO STARŠI RADI SAMI SEBE NA ZDRAV

NAČIN?

Otrok ne zanima kakšne težave imajo starši pri 
negovanju in obvladovanju svoje osebnosti. 
Pričakujejo brezpogojno ljubezen in trdnost v 
njihovih ravnanjih, da ju ne bo treba iskati 
zunaj družine.
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ODNOS ODRASLI- OTROK
(WINTERHOFF)

ODNOS ODRASLI- OTROK
(WINTERHOFF)

PARTNERSTVO

Odrasla oseba obravnava otroka, kot sebi 
enakega.

- Koncept prijateljstva, želja po harmoničnosti

- Otrok deluje kot enakopraven partner svojih 
staršev

- Slabo razvita frustracijska toleranca, vest, 
odnos do dela, zmožnost dela v skupini

PROJEKCIJA

Odrasli je odvisen od otroka, ker je sam pretrgal 
pozitivna povezave s svojo okolico.

- Otrok je odgovoren za to, da odraslemu 
priskrbi, kar pogreša- posledica je prekomerno 
razvajanje otroka

- Otrok dobiva sporočilo, da je odrasli, po 
naravni poti dolžan izpolniti vsako njegovo 
zahtevo

- Otrok se ne zna spopasti z življenjem
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SIMBIOZA

Starši manjkajoče sestavine (sreča, zadovoljstvo), 
nezavedno izmaknejo iz duševnosti otroka in 
jo integrirajo v svojo. Sreča otroka postane 
sreča staršev.

- Starši so slepi za neustrezno vedenje otroka

- Izjave otroka so vedno resnične, v njih se ne 
dvomi

- Starš za otrokovo vedenje vedno okrivi druge

Če je otrok do staršev odklonilen postane zadeva 
kritična

- Starši bijejo že vnaprej izgubljene bitke

- Starš poskuša otroka najprej nagovoriti k 
temu, naj stori, kar se od njega pričakuje. Če 
to ne deluje, se lahko začnejo hitro razburjati. 
Sledi občutek nemoči z značilnimi stavki: “če 
ne…” ali s kaznovanjem

- Posledica je popolna nezmožnost duševnega 
razvoja

- Otrok ostane v zgodnjeotroški narcistični fazi, 
ne ločuje med ljudmi in predmeti
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ČAROBNI SVET ODRASLIH
(ZALOKAR DIVJAK)

ČAROBNI SVET ODRASLIH
(ZALOKAR DIVJAK)

OTROKOVA POTREBA PO MIRNEM OTROŠTVU

V prvih letih otrokovega šolanja moramo 
spodbujati otrokov čustveni in socialni razvoj 
tako, da bo čutil, da se doma lahko obrne na 
očeta ali mamo in da bo popoldan še čas za 
igro in druženje z vrstniki.

PROSTI ČAS

PROSTI ČAS KOT PREVENTIVA

- čas kot prostor znotraj katerega je mladostnik 
lahko svoboden v sebi

- Družbeni jaz/osebni jaz (G.H. Mead)

- Izkušnje iz otroštva
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PROSTI ČAS IN TVEGANJA

Alkohol

- mokra kultura; 3. mesto po umrljivosti za 
cirozo jeter

- Raziskava pitja med mladimi (Ramovš 2007)

prilagajanje in podrejanje družbi, slaba 
komunikacija in odnosi v družini, dolgčas, 
dviganje samozavesti, način zabave, težave in 
neuspeh v šoli, beg iz vsakdanjosti, 
neizpolnjen prosti čas… 

DrogeDroge
- radovednost, uporništvo, težave pri vključevanju 

med vrstnike, želja po ugodju, bežanje pred 
slabim počutjem, pritisk vrstnikov, želja po 
dokazovanju, priložnosti, bolečine … 

- mladostnik se za drogo odloči običajno zavestno

- značilnosti zasvojencev 
• nizka raven samospoštovanja, 
• težave pri prepoznavanju in izražanju čustev, 
• zadržana agresivnost, 
• težave pri sklepanju in vzdrževanju socialnih 

stikov.
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SOVRSTNIKI

Glavni vir, na osnovi katerega mladostnik 
uravnava svoja stališča in načela na zanj 
pomembnih področjih

Vaja za življenje odraslega med odraslimi

- Preskuša različne vzorce socialnega vedenja, 
sovrstniki mu kažejo odziv na to vedenje

MEDIJI/POTROŠNIŠTVO

Vedno bolj narekujejo kako naj živimo, kaj je 
pomembno/primerno

Tržna pravila vedno bolj vplivajo na predstave o 
zasebnosti

- Ustvarjanje partnerske zveze je pogosto 
povezano s sposobnostjo samopromocije
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Potrošništvo je eden temeljnih simptomov in 
principov kapitalizma

»najboljši potrošnik« nezadovoljen, v globini 
nesrečen človek – izpolnjen človek namreč ne 
rabi materialnega izkazovanja lastne vrednosti 
niti potrditev zunanjega uspeha ali hedonizma 
lažnega udobja in ugodja za kompenzacijo 
notranje praznine 

SAMOPOŠKODBENO VEDENJE
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KAJ JE SAMOPOŠKODBENO VEDENJE

Namerno ravnanje, ki ni posledica nesreče. 
Mladostnik se zanj odloči z namenom, da bi 
zmanjšal psihološko stisko.

- Oblike poškodovanja telesa, ki se jih ponavadi
da prekriti in ne ogrožajo življenja

- Lahko se zgodi, da se mladostnik poškoduje po 
vitalnih delih telesa (vrat) ali v stanju omame-
tveganje smrtnosti narašča

NEKATERI NAČINI 
SAMOPOŠKODOVANJA

• Rezanje• Rezanje
• Praskanje
• Ožiganje oziroma povzročanje opeklin
• Preprečevanje celjenja ran
• Udarjanje z deli telesa ob ostre in trde predmete 

oziroma površine
• Namerni zlomi kosti
• Puljenje las
• Samougrizi
• Zbadanje z iglami, šestilom ipd.



8.10.2013

11

TELO KOT SREDSTVO SPOROČANJA

Telo služi številnim mladim kot sredstvo 
izražanja.

- Strah, jeza, nemoč, žalost, boleče izkušnje

- Govorica telesa je pristen izraz resničnega jaza 
in življenjske sile

- Povezanost kože s čustvi (potenje, rdečica, 
bledost)- koža je pomemben organ sporočanja 
našega duševnega stanja

KAJ JE ZNAČILNO ZA MLADOSTNIKE, 
KI SE SAMOPOŠKODUJEJO?

SPV se največkrat pojavi v adolescenci saj to 
obdobje od mladostnika zahteva nove veščine 
in spretnosti.

Mladostniki, ki se samopoškodujejo agresivne 
impulze usmerijo proti sebi.

OSAMLJENOST – poplava depresivnih stanj, 
občutenje praznine, slabo in razdražljivo 
počutje, nezaupanje v svoje sposobnosti
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Čustva in občutki s katerimi se soočajo:

Otopelost, odtujenost, brezsmiselnost življenja, 
pomanjkanje varnosti, skrbi, ljubezni, 
pozornosti, nema želja po pripadnosti skupini, 
želja po pomoči, občutki krivde, depresije, 
frustracija, čustvene slepote, nemoči 
konstruktivnega reševanja problemov v 
stresnih situacijah, neznosna napetost, boleči 
spomini, močni občutki jeze in besa, 
neobvladljiva potreba po samokaznovanju, 
obup, pomanjkljive zmožnosti samonadzora

Samopoškodbeno vedenje je izraz notranje 
bolečine mladih in istočasno klic po pomoči, 
naj stisko prepoznamo in se nanjo primerno 
odzovemo.

S samopoškodovanjem dosežejo razbremenitev 
vseh stisk, čustev, stanj napetosti… S tem se 
negativna doživljanja in čutenja za kratek čas 
prekinejo – GOVORIMO O STRATEGIJI 
PREŽIVETJA
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KROG SAMOPOŠKODOVANJA

KAKO LAHKO PREPOZNAMO SPV?

Znaki so:

• nepojasnjene oziroma slabo pojasnjene 
poškodbe (ureznine, modrice, zlomi ipd.)

• pogoste poškodbe (ureznine, modrice, zlomi 
ipd.)

• posedovanje ostrih predmetov (pogosto 
nošenje ostrih predmetov v peresnicah, 
torbah, žepih hlač, jakni ipd.)
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• izogibanje druženju oziroma osamitev;

• nošenje majic z dolgimi rokavi in dolgih hlač 
četudi je vroče;

• izogibanje aktivnostim, v katerih je vidno 
izpostavljena večja površina kože (kopanje 
ipd.);

• prekrivanje ran na zapestju s ''teniškimi 
trakovi'', rutami ipd.;

• … zbudim se in vse se začne znova. 
Zaničevanje, neuspehi, laganje družini, 
trenutki veselja in motivacije, potem spet jeza, 

bes, rezanje, razočaranje, osamljenost, 
norost, spraševanje same sebe, kako naprej… 
In hodim naokrog, gledam ljudi, ki so na videz 
srečni. Čista, gladka koža, brez skrbi, nihče ne 
skriva rok, nihče se nalašč ne oblači v dolge 
majice in hlače sredi največje vročine, da bi 
prikril rane. Nikjer ne najdem nikogar, ki bi me 
razumel … (Jen, www.tosemjaz.net)

• http://www.youtube.com/watch?v=yV_T3PHxMYA
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KAKO NAJ RAVNAMO, DA BOMO 
MLADOSTNIKU ZARES POMAGALI?

Odločitev mladostnika, da svoje težave zaupa 
odrasli osebi, je zelo pogumna. Ko mladostnik 
spozna, da potrebuje pomoč in zanjo tudi 
prosi, je to prvi korak k okrevanju. Ravno zato 
je reakcija odrasle osebe za njegovo nadaljnje 
okrevanje zelo pomembna. 

Kako naj ne bi odreagiraliKako naj ne bi odreagirali

Pogoste reakcije ob razkritju samopoškodbenega vedenja 
so zgražanje, prepoved samopoškodovanja, 
zasmehovanje, poniževanje ... To so reakcije, ki so 
neprimerne. Z njimi mladostniku sporočamo, da so 
njegova čustva nepomembna, sramotna in 
nesprejemljiva.

Kako primerno odreagiramo?

V pogovoru in stiku z mladostnikom se moramo odzvati z 
empatijo in s spoštovanjem. Mladostniku moramo 
prisluhniti in se skušati vživeti v njegova čustva. 
Pogovor mu mora dati pozitivno izkušnjo, ki priznava 
njegova čustva. V pogovoru je pomemben in 
enakovreden sogovornik. Na ta način mu sporočamo, 
da ga skušamo razumeti in ga spoštujemo.
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SPV KOT TABU

SPV je pogosto tema o kateri težko 
spregovorimo ali je celo nezaželena tema 
pogovora.

Število mladostnikov, ki se samopoškodujejo ni 
znano. Velika težava je skrivanje težave zaradi 
strahu pred reakcijami okolice.

“Vprašanje norosti postane torej v antropološki 
perspektivi vprašanje razkola med vzorcem 
obnašanja, ki je neki osebi blizu, in družbeno 
veljavnim kulturnim vzorcem.”               

(Zaviršek 1995: 111)



8.10.2013

17

‘Online Self-Harm Support for Youth’

Sofinancirala ga je Evropska komisija prek programa Sofinancirala ga je Evropska komisija prek programa 
Daphne III. Projekt je vodila britanska organizacija YouthNet
iz Londona, poleg Inštituta Utrip pa so v projektu sodelovali  
partnerji z Danske, Italije in Velike Britanije. 
Dveletni projekt (2011-2012), katerega glavni namen je bil 
razviti in preizkusiti nekatere dobre prakse na področju 
preprečevanja samopoškodbenega vedenja mladih, zlasti v 
obliki internetnih orodij za (samo)pomoč in svetovanje. 
Projekt se je izvajal v partnerstvu z Zavodom za zdravstveno 
varstvo Celje (www.tosemjaz.net). 

http://tusmo.si/

SOCIALNO DELO IN 
SAMOPOŠKODBENO VEDENJE
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NALOGE SOCIALNEGA DELAVCA PRI 
DELU Z MLADOSTNIKI, KI SE 

SAMOPOŠKODUJEJO

- Osveščanje o obstoječih oblikah pomoči - Osveščanje o obstoječih oblikah pomoči 
(telefonsko svetovanje, krizni telefoni, skupine 
za samopomoč, krizni centri)

- Svetovanje in informiranje mladostnikov, 
družine in drugih pomembnih posameznikov s 
katerimi je mladostnik v odnosu

- Mediiranje med različnimi strokovnimi 
službami, povezovanje z drugimi viri 

- Sodelovanje v strokovnih timih, ki se ukvarjajo 
s problematiko SPV

- Neposredno delo z mladostniki, ki se 
samopoškodujejo (spoznavanje življenjskega 
sveta uporabnikov, krepitev moči, iskanje 
virov)

- Delo v skupnosti kot preventivno delo oziroma 
osveščanje
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VLOGA SOCIALNEGA DELAVCA

POMOČ PRI RAZVIJANJU, SPREMINJANJU IN 
IZBOLJŠEVANJU ZMOŽNOSTI OZIROMA 
SPOSOBNOSTI UKREPANJA POSAMEZNIKOV IN 
NJIHOVEGA OKOLJA

PRISLUHNITI MLADOSTNIKU IN NJEGOVI 
ZGODBI, JO VZETI RESNO IN SKUPAJ Z NJIM 
POISKATI SPREJEMLJIVE OBLIKE POMOČI

SOCIALNO DELO KOT VMESNO POLJE 
POMOČI

Problematika SPV vedenja je lahko zelo 
kompleksna kar pomeni, da znanje socialnega 
delavca ni vedno dovolj saj je potrebna 
kompleksna obravnava.

Psihologi, pedagogi, pedopsihiatri in psihiatri, 
terapevti, zdravstveni delavci, učitelji…
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SOCIALNO - DELAVSKI PRISTOP

Temelj za uspešno pomoč je odnos v katerem se 
bo mladostnik počutil varnega, slišanega in 
razumljenega.

Pomoč je učinkovita takrat, ko pri mladostniku 
sproži zanimanje, jo razume, sprejme in ima 
zanj smisel.

SODOBNI TEMELJNI KONCEPTI SD
(ČAČINOVIČ VOGRINČIČ)

ZNANJE ZA RAVNANJE (Rosenfeld)

- Ključen koncept socialnega dela

- Osnovne informacije o SPV, prepoznava 
razloge za samopoškodovanje

- Imeti mora znanje, orodja s katerimi lahko 
mladostniku pomaga

- Znanje mu omogoča, da soustvarja rešitve, ki 
so dobre in smiselne za mladostnika
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ETIKA UDELEŽENOSTI (Hoffman)

- Socialni delavec odstopi od svoje moči in jo 
nadomesti z raziskovanjem in skupnim 
iskanjem

- Mladostnik je tisti, ki je strokovnjak za svoje 
izkušnje. On sam najbolje ve, kako se počuti, 
kaj čuti…

- Koncept omogoča mladostniku izkušnjo, da so 
njegova čustva in izkušnje resnične in 
pomembne; da mu veljavo

OSEBNO VODENJE (Vries)

- Socialni delavec in mladostnik sta pri delu 
usmerjena k želenim rešitvam –
samopoškodovanje nadomestiti z drugimi 
strategijami

- Osebno odzivanje socialnega delavca –
omogoča vzpostavljanje odnosa, ki temelji na 
zaupanju in daje mladostniku nove izkušnje o 
odnosih
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PERSPEKTIVA MOČI (Saleebey)

- Socialni delavec v mladostniku išče talente, 
znanja, sposobnosti, vire

- Iskanje izjem pri SPV in raziskovanje, kaj je bilo 
takrat drugače

- Delo, ki temelji na perspektivi moči pozitivno 
vpliva na mladostnikovo samopodobo, 
samospoštovanje in samozavest

KONCEPT SOPRISOTNOSTI (Rosenfeld)

- Socialni delavec je na voljo mladostniku, ga 
posluša, je sočuten in na voljo za razgovor

- Mladostnik dobi pozitivno izkušnjo 
sodelovanja, ki spoštuje njegovo 
kompetentnost
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SOUSTVARJANJE REŠITEV (Lussi)

- Mladostnik prispeva svoj delež k želenim 
izzidom

- Koncept mu omogoči izkušnjo spoštljivega 
odnosa v katerem so njegove želje slišane in 
izrečene

- Izkušnja dialoga in sodelovanja

SOCIALNO DELO Z DRUŽINO

Smiselno za mladostnika je, da se v proces 
pomoči vključi tudi njegova družina.

Družina potrebuje pomoč, da na novo definira 
svoje odnose in nauči delovanja na način, da 
drug drugemu nudijo prostor, v katerem se 
vsak član lahko izrazi – podpora, ljubezen, 
spoštovanje.
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ODGOVORNOST SOCIALNEGA 
DELAVCA

1. Odgovornost – strokovna1. Odgovornost – strokovna

Znanje za ravnanje, vzpostavljanje stika, 
kodeks etike, vključevanje drugih 
strokovnjakov

2. Odgovornost – osebna

Ali sem jaz kot oseba s svojimi izkušnjami, čustvi 
zmožna pomagati mladostniku in z njim 
vzpostaviti stik?

Se mi samopoškodovanje gnusi?

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!


