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Psiholog mag. Radoslav Sla-
na na tem področju dela že 
30 let, ta čas je strokovni so-

delavec na CSD Maribor v enoti 
za varstvo otrok in mladostnikov. 
Temeljna naloga enote, v kateri 
deluje, je varstvo koristi in pravic 
otrok in mladostnikov. »So otro-
ci, ki imajo določene težave v šol-
skem okolju, ali pa gre za otroke, 
ki imajo primarno težave zaradi 
neurejenih odnosov v družini,« 
na kratko opiše problematiko in 
krog dela. Na CSD obstaja tudi 
enota  za pomoč posamezniku in 
družini, ki bolj skrbi za področje 
družine, če gre za problematiko 

na strani odraslih (staršev), za al-
koholizem, nasilje ali zanemarja-
nje otrok.

Delo treh desetletij Pri opi-
sovanju težav mladostnikov je 
psiholog Slana zelo previden. 
Razmere so se v tridesetih letih, 
odkar dela na tem področju, za-
gotovo spremenile, spremembe 
so opazne. Tudi otroci so danes 
drugačni, kot so bili v prejšnjem 
stoletju. Kaj se je spremenilo in 
zakaj? »Ali so spremembe nasta-
le zaradi družbene percepcije do-
godkov v družbi ali zaradi same 
strukture te dinamike v družbi, 

saj se ljudje drugače odzivamo 
na stvari, situacije nas kot posa-
meznikov ne silijo več v značil-
no vedenje, ki bi na koncu lahko 
rezultiralo kot kaznivo dejanje,« 
razmišlja Radoslav Slana.

Težave v odraščanju, ki so 
morda enake v tem obdobju ne 
glede na generacijo otrok, so zelo 
splošen pojem. Najprej se je treba 
vprašati o vzrokih in posledicah, 
saj ko stvari pridejo do CSD, to 
ni več tako pomembno. »Vedno 
zadaj stoji neki problem, otrok 
ne obiskuje šole, najpogosteje 
kakšen srednješolec, ki lahko 
živi tudi tvegano – prisotne so 

lahko droge ali kakšne druge 
oblike vedenja, ki zaskrbijo star-
še. Lahko pa gre celo že za kazni-
va dejanja.«

Razlik v vedenju mladostni-
kov ni veliko, dejstvo je, da je bila 
»tatvina tudi pred 30 let tatvina 
in je tudi sedaj«.

Kljub temu je zaznati poseb-
nost današnjih dni: pred tride-
setimi leti je bilo v opazovani 
skupini otrok s kaznivimi deja-
nji (po 14. letu) največ dejanj v 
smislu tatvine in vlomov. Ob tem 
poudarja: »Kot psiholog moram 
reči, da so v ozadju teh dejanj 
še vedno bili le mladostnice in 

ObRAZI KRIZE

Problematika mladostnikov je 
kompleksna in večplastna
Tekst in foto: L. A.

Kriza se je zasidrala v vse družbene pore in prizadela vse starostne skupine. V dobi odraščanja so posebej občutljivi otroci in 
mladostniki. Kako se kriza pozna pri njih? Po odgovore smo se odpravili na mariborski center za socialno delo (CSD).


