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Družinski center mir v 
Mariboru sprejema ljudi, 
ki se znajdejo v različnih 

stiskah. Njihovi zakonski tera-
pevti svetujejo parom, družinam 
ali posameznikom ter jim po-
magajo ob različnih težavah, kot 
so: medsebojni konflikti, nezve-
stoba, ločitev, različne zlorabe, 
nasilje, zasvojenost … Vendar k 
njim prihajajo tudi pari, ki želi-
jo zase in za odnos narediti ne-
kaj več, potem ko začutijo, da je 
v odnosu nekaj zaškripalo, kot 
radi rečemo. Terapevtka Ferča-
kova ob tem pristavi, da k njim 
prihajajo tudi “otroci, ki ima-
jo različne čustvene, vedenjske, 
psihosomatske težave; otroci, ki 
čutijo neki nemir, predvsem ne-
mir staršev”. Prav nemir staršev, 

ki je velikokrat posledica trenu-
tne družbene situacije, ima na 
naše najmlajše še posebej velik 
vpliv. Prej stebri njihove družine 
se pred njihovimi očmi spremi-
njajo v ruševine in z nedolžnimi 
očmi lahko le opazujejo strah, 
brezvoljnost in morda celo dru-
žinsko nasilje. “Težave se seveda 
laže rešujejo, če ljudje, ki se znaj-
dejo v stiski, čim prej poiščejo 
pomoč, spregovorijo o svoji sti-
ski, bolečini, se z njo soočijo, kot 
pa če čakajo predolgo časa in se 
težave stopnjujejo. Pride lahko 
do odtujenosti, ko se družina ne 
pozna več, ko se mož in žena ne 
poznata več, si postaneta tujca.”

Od finančne stiske Družin-
ska terapevtka Ferčakova pri 

svojem delu opaža, predvsem v 
zadnjih treh ali štirih letih, da 
k njim prihaja vse več ljudi v fi-
nančni stiski, ki je posledica dalj 
časa trajajoče gospodarske krize. 
Pozna se, pravi sogovornica, da 
družbena situacija in gospodar-
ska kriza vplivata ne samo na 
finančno stanje družine, ampak 
tudi na samozavest posamezni-
ka, na partnerske in družinske 
odnose. “Če eden od partnerjev/
zakoncev izgubi službo ali mor-
da celo oba, se bo to zagotovo 
poznalo v družini,” razlaga sti-
sko družin v Mariboru. Izguba 
stalne zaposlitve je za posame-
znika vedno velik šok, saj se ta 
najprej sreča z lastnimi občutki. 
Ti se nato velikokrat nadalju-
jejo v velik vir stresa in strahu, 

predvsem kako bo sedaj brez vi-
rov dohodka mogoče preživljati 
družino, kako bosta to zmogla 
kot zakonca in kako bo krizo ču-
stveno preživela celotna družina. 
“Vemo, da je družina čustveno 
povezana med seboj, vsaka spre-
memba pri enem članu družine 
se pozna pri vseh drugih. Pri 
delu z ljudmi ugotavljam, da so 
ti, ki ostanejo brez službe, naj-
prej v šoku. Ob podpori družine 
je obstaja upanje “saj bo, bomo 
že zmogli, bo že prišla kakšna 
nova služba“. Žal se to stanje 
upanja ob daljši brezposelnosti 
razvije v brezup, žalost, nemoč, 
zaskrbljenost, hujše oblike stra-
hu, anksioznosti in pesimizma,” 
razlaga Ferčakova začarani krog 
današnjih dni. To pa lahko ob 
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Dalj časa trajajoča kriza pušča posledice na vseh ravneh. Izguba službe je najprej stres za posameznika, potem pa tudi za 
družino. Zakonska in družinska terapevtka mag. Kornelija Ferčak nam razkriva novo poglavje krizne sedanjosti.


