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Jolanda Vaner, ki vodi Krizni 
center za mlade Maribor (v 
nadaljevanju: krizni center), 

ni zunanji opazovalec, težave 
otrok in mladostnikov pozna 
poklicno, njihove zgodbe pa ve-
likokrat prodrejo tudi na oseb-
no raven in kljub dolgoletnim 
izkušnjam ob njih ne ostane 
ravnodušna. Tudi na hladen in 
deževen junijski dan, ko sva se 
srečala, je bila vidno pretrese-
na zaradi dogodka izpred ne-
kaj dni. Še preden sem vklju-
čil snemalnik, je pretreslo tudi 
mene. In kar je neuradno reče-
no, naj tako tudi ostane, čeprav 
mi je v hipu spremenilo pogled 
na današnjo situacijo otrok in 
mladostnikov, ki jih sprejme-
jo v kriznem centru. Predvsem 
na to, kam se postavljajo meje 

mladostniškega vedenja …

Že 15 let Krizni center za mla-
de Maribor je bil ustanovljen leta 
2000, je državna institucija in 
redna dejavnost Centra za soci-
alno delo Maribor. »Namenjen 
je otrokom in mladostnikom v 
starosti od 6. do 18. leta ter mlaj-
šim polnoletnim osebam, ki se 
še šolajo, kadar so v hudi stiski 
in je sami ne znajo razrešiti ter 
je umestna izločitev iz domače-
ga okolja oz. okolja, kjer konflikt 
oz. stiska nastaja,« Vanerjeva 
na kratko opiše pomen in vlogo 
kriznega centra. K njim otro-
ci in mladostniki lahko pridejo 
sami, lahko pa jih tja napotijo 
pristojne službe matičnega CSD 
ali drugi, kot so pedopsihiatrija, 
šolska svetovalna služba: »Cilj je 

otrokom in mladostnikom ter 
njihovim staršem oz. skrbni-
kom, ki se znajdejo v težkih ži-
vljenjskih situacijah, omogočiti 
podporo in čim večjo samostoj-
nost pri iskanju izhoda iz njih 
na podlagi uveljavljanja načela 
lastne odgovornosti,« pojasnju-
je voditeljica centra. Vendar se 
otroci in mladostniki v krizni 
center ne zatekajo samo po tre-
nutno pomoč, nekateri so tja na-
poteni, se tja zatečejo ali pa so tja 
pripeljani tudi proti svoji volji.

Napotitev Večino otrok in mla-
dostnikov v krizni center napo-
tijo pristojne službe, a se niti ta-
krat, ko pridejo k njim, večina 
ne zavedajo zakaj: »Pogosto se 
zgodi, da ko mladostnik pride k 
nam, sploh ne ve, kje je težava. 

Misli, da je problem v tem, ker 
ima v šoli neupravičene ure, sla-
be ocene in se zaradi tega prepi-
ra s starši,« opisuje prvi pogovor 
z varovancem Jolanda Vaner. V 
svetovalnem procesu se nato iz-
kaže, da so težave povsem dru-
gje: »Gre za porušene odnose v 
družini in za čustveno odtuje-
nost!« Ob tem Vanerjeva pouda-
ri, da so to težave, ki niso rešljive 
v treh do šestih tednih, kolikor 
je lahko varovanec pri njih. Prav 
zato je veliko dela tudi s starši, 
tudi ti morajo marsikaj spreme-
niti prav pri sebi. V skupnih po-
govorih poskušajo rešiti tudi to 
in po oskrbi v kriznem centru 
zadevo na podlagi njihovega po-
ročila prevzame pristojni center 
za socialno delo in začeto nada-
ljuje v svetovalnem procesu. 
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Tudi otroci in mladostniki imajo svoje težave. Vse prevečkrat jih zadržijo zase, nekateri se v nemoči njihovega reševanja zatečejo tudi k vzorcem 
obnašanja, ki zanje niso značilni. Družbena situacija na tej ranljivi populaciji pušča veliko globlje rane, kot se jih kot zunanji opazovalci sploh zavedamo.


