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Tudi o tem smo se pogovar-
jali s Kornelijo Kaurin, ki 
vodi mariborsko svetoval-

no skupino TOM − telefon otrok 
in mladostnikov.

TOM telefon, kot mu pravijo, 
letos praznuje že 25 let svojega ob-
stoja. Deluje na nacionalni ravni, 
po vsej Sloveniji torej, mariborska 
skupina sodelavcev pa je le ena od 
skupin, ki so povezane v državno 
mrežo. Svetovalne skupine delu-
jejo še v Ljubljani, Murski Sobo-
ti, Velenju, Slovenskih Konjicah, 
Tolminu, Idriji in Krškem.

Odgovor je pogovor Uvodo-
ma smo omenili, da je to tele-
fon za otroke in mladostnike, 
na katerem po klicu na brez-
plačno številko 116 111 le-ti prek 

svetovalcev prejmejo odgovore 
na številna vprašanja o težavah, 
ki tarejo naše odraščajoče otro-
ke. TOM je že leta 1990 ustano-
vila Komisija za otrokove pravi-
ce pri Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije. TOM je specifičen le 
glede na ciljno populacijo ne pa 
tudi na vzrok klica mladih: “Sve-
tovalci so pripravljeni tudi na 
vprašanja, kako skuhati krom-
pir ali pripraviti palačinke,” 
pravi koordinatorka Kornelija 
Kaurin, vendar “naši svetovalci 
ne delijo receptov in ‘receptov’ 
v smislu reševanja njihovih te-
žav. Vedo, kako voditi pogovor, 
da vsak, ki kliče, svojo odločitev 
nato sprejme sam.” Prav zato je 
pri takšnem delu treba upošte-
vati posebna pravila. “Svetovalci 

ne morejo prevzeti odgovornosti 
za te odločitve, zato poskušajo 
sogovorca pripeljati do točke, 
da jo ta sprejme sam. Tako se 
mladi naučijo, kako razmišlja-
ti, kako na problem pogledati iz 
vseh zornih kotov. Opozoriti jih 
je treba na posledice odločitev, 
tako da mladostnik sam ugo-
tovi, kakšna posledica je, če se 
odloči tako, in kakšna je, če se 
odloči drugače. Pomembno je, 
da do rezultata pride z lastnim 
razmišljanjem.”

Veliko je tudi klicev, ko klical-
ci želijo pridobiti le informacijo 
in na primer vprašajo, na koga se 
lahko obrnejo v primeru zdra-
vstvenih težav; pri dekletih je 
pogosto vprašanje o menstrua-
ciji in z njo povezanih težavah: 

“Če jim svetovalci ne znajo sami 
odgovoriti na vprašanje – kadar 
so potrebni bolj strokovni odgo-
vori, jim posredujejo telefonske 
številke ali informacije pristoj-
nih ambulant, “ pravi koordina-
torka Kaurinova.

Vprašanja ob klicih Lani so se 
svetovalci prostovoljci v Mari-
boru oglasili na 20.861 klicev, 
od tega je bilo opravljenih 3.254 
svetovalnih pogovorov. Korneli-
ja Kaurin poudari: “Prevladuje-
jo ‘preiskuševalni klici’, kot jih 
strokovno imenujemo. To so tihi 
klici, tudi zafrkavanja …” Ven-
dar se “svetovalci na TOM v času 
izobraževanja učijo, kako odgo-
varjati na takšne klice, kaj reči v 
primeru, ko nekdo ostane tiho 

ObRAZI KRIZE

Je kriza, če ne znaš kuhati?
Tekst in foto: L. A.

Po zgodbah, ki smo jih doslej zapisali, boste ob naslovnem vprašanju morda samo zamahnili z roko, češ, to pa že ni kriza. 
Seveda, če znate kuhati. Kaj pa če ste stari 12 let in bi želeli presenetiti starše s palačinkami? 


