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Namestitev otroka ali mlado-
stnika v krizni center je prosto-
voljna odločitev otroka, kar po-
meni, da se mora s tem strinjati. 
Ob namestitvi podpiše dogovor, s 
katerim se odloči za aktivno so-
delovanje pri razreševanju lastne 
problematike ter privoli v pogoje 
bivanja ob upoštevanju hišnega 
reda, ki velja v kriznem centru.

Privedba Krizni center lahko 
hkrati sprejme do 10 mladostni-
kov in še dva v interventni cen-
ter, ki je namenjen tistim, ki so 
pobegnili iz mladinskega zavo-
da, rejniških družin ali od doma 
in je zanje podan zahtevek po is-
kanju ter jih na terenu najde po-
licija. Te pripeljejo najprej v kri-
zni center: »Te smo dolžni v 24 
urah vrniti v okolje, od koder so 
pobegnili. Pri nas imajo medtem 
možnost svetovalnega pogovora, 
čustvene stabilizacije …«

V intervencijski center spre-
jemajo tudi mladoletne tujce, ki 
jih je policija privedla zaradi gi-
banja na območju naše države 
brez staršev oz. skrbnikov: »Tu 
je zadeva kompleksnejša, saj mo-
ramo k sodelovanju povabiti zu-
nanje institucije, npr. pristojno 
veleposlaništvo in ministrstvo 
za notranje zadeve − urad pri 
policiji SIRENE (Supplementary 
Information Request at National 
Entry – zahteve po dodatnih in-
formacijah pri nacionalnih vno-
sih), ki pomagata pri vrnitvi teh 
mladostnikov oz. preverjata, ali 
je zanje razpisana tiralica ipd.« 
Ob tem Vanerjeva še razloži, da 
je takšnih mladostnikov največ 
iz Romunije: »Večinoma so to 
prestrašeni otroci, ki ne znajo 
tujih jezikov, zato je komunika-
cija otežena. Prve dni pri nas od-
klanjajo vse, tudi hrano. Pri nas 
ostanejo do deset dni.«

Umik »Osnovni namen krizne-
ga centra je zagotavljanje 24-
urne varne namestitve in zava-
rovanja otrok in mladostnikov 
v stiski, ki so sami poiskali po-
moč ali pa so jih k nam napotile 
druge strokovne službe. Pri nas 
lahko ostanejo od tri do šest te-
dnov,« pojasni Jolanda Vaner. V 
času namestitve je mladostni-
ku oz. otroku omogočeno, da se 
čustveno stabilizira in s pomo-
čjo strokovnih delavcev najde 

optimalno rešitev iz težav, zara-
di katerih je poiskal pomoč. To 
dosegajo tudi s sodelovanjem s 
starši, a »če mladostnik po umi-
ku v krizni center ne želi domov 
ali pa je bil k nam napoten zaradi 
fizične, psihične ali spolne zlora-
be, staršev ne vključujemo oz. jih 
vključuje matični center za soci-
alno delo,« opozori Vanerjeva.

Velikokrat so otroci in mlado-
stniki žrtve družinskega nasilja 
in takrat je center za socialno 
delo dolžan poskrbeti zanje in 
jih, če ni možnosti namestitve 
v širši okolici in socialni mreži, 
namestiti v krizni center. Pro-
gram kriznega centra je namreč 
namenjen predvsem otrokom 
in mladostnikom, ki so v stiski 
in potrebujejo pomoč, vendar se 
njihov program širi tudi na polje, 
ki ga pred petnajstimi leti še niso 
predvideli, na področje mladole-
tnih nasilnežev.

Agresija »Vedno pogosteje spre-
jemamo mladostnike, ki jim je 
bil izrečen ukrep prepovedi pri-
bliževanja staršem ali skrbni-
kom zaradi agresivnega vedenja. 
Ti ne sprejemajo prostovoljne 
namestitve v krizni center in jih 
k nam pripeljejo proti njihovi 
volji,« zaskrbljeno pripoveduje 
Vanerjeva. Ti mladostniki na-
mestitev doživljajo kot kazen, ne 
želijo podpisati dogovora o sode-
lovanju in sprejemanju hišnega 
reda. Ob tem opozarja na nasle-
dnje: »Velikokrat ti mladostniki 
nimajo uvida v to, da imajo pro-
blem, zato ne želijo sodelovati pri 
razreševanju svoje problemati-
ke.« Delo z njimi je, kot poudari 
sogovornica, izredno zapleteno 
in oteženo. Ob tem ne morejo in 
ne smejo sodelovati niti s svoji-
mi starši, saj bi, če bi jih pozvali 
na pogovor v prostore kriznega 
centra, kršili ukrep prepovedi 

približevanja, ker se jim mlado-
stnik po izdanem ukrepu ne sme 
približati na 200 metrov! 

In kako jim lahko pomaga-
jo? »Pogosto se zgodi, da mlado-
stnik pri nas uživa samo ‘hotelske 
usluge’. Po 10 dneh, ko se izteče 
ukrep, gre domov. Krog nasilja se 
nato lahko nadaljuje …«

Težave nekdaj V petnajstih le-
tih obstoja kriznega centra so 
v njem sprejeli že več kot tisoč 
otrok in mladostnikov in na nek 
način tudi toliko družin. Kakšni 
so bili otroci pred desetletjem 
in pol? »Lahko rečem, da so bili 
otroci pred 15, 10 leti drugačni 
kot danes. Težave in stiske, ki 
so jih imeli, so bile hitro rešljive 
in preprostejše. Danes so zadeve 
veliko bolj komplicirane in kom-
pleksne. Takrat smo obravnavali 
otroke in mladostnike v starosti 
od 15 do 17 let,« iz izkušenj pri-
poveduje Jolanda Vaner.

Težave danes Voditeljica kri-
znega centra nadaljuje: »Danes 
je starostna meja dosti nižja, v 
zadnjem letu in pol imamo tu-
kaj otroke v starosti od 12 do 13 
let. To so zelo ranjeni otroci, z 

zelo velikimi primanjkljaji, zato 
je tudi obravnava teh otrok pre-
cej zahtevnejša. V proces mora-
mo vključiti veliko več zunanjih 
sodelavcev, kot je pedopsihiatri-
nja, včasih je potrebna tudi ho-
spitalizacija.«

Skupaj s strokovnimi sodelav-
ci sogovornica tudi ugotavlja, da 
se v zadnjih letih pojavlja precej 
namestitev otrok in mladostni-
kov s hudimi čustvenimi in ve-
denjskimi motnjami, ki so iz-
ražene v različnih oblikah in so 
zelo kompleksne.

Pri mladostnikih so ta čas 
največje težave zaradi zlorabe 
prepovedanih substanc, neupo-
števanja usmeritve v zavodsko 
varstvo, ki ga mladostnik od-
klanja ne glede na sklep sodišča, 
mladoletni tujci na begu …

Prihodnost »Tega si ne upam 
napovedati, lahko izhajam iz 
opažanja pri strokovnem delu. 
Narašča socialna ranljivost 
mladih, neugodne so tudi druž-
bene razmere, saj ni služb in ni 
socialne varnosti. Bojim se, da 
smo nekaj generacij mladih že 
izgubili …, « sklene pogovor Jo-
landa Vaner. 

ObRAZI KRIZE

Mag. Jolanda Vaner
V Kriznem centru za mlade Maribor je zaposlena že 15 let, to je od samega 
začetka, zadnjih 8 let ga vodi. Ima 34 let delovnih izkušenj, kot socialna delav-
ka je bila zaposlena v Jeklotehni Maribor in nato v različnih enotah Centra za 
socialno delo Maribor. 
O svojem delu čustveno poudari: “Delo z najbolj ranljivo populacijo se me ve-
dno dotakne ne glede na delovne izkušnje.” 
Po delu se najlaže sprosti v športu, sprehodih v naravi, ob dobri knjigi in dru-
ženju s prijatelji.


