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Teme: 

 

 definicije in načela obremenjujočih izkušenj iz otroštva 

 razvoj kakovostnih storitev z izvajanjem celostnega, multidisciplinarnega pristopa, ki 

se uporablja v operativnem okolju 

 kako prepoznati obremenjujoče izkušnje iz otroštva 

 medicinska in psihološka ocena otrok, ki so doživeli travmo; kako naj socialni delavci 

obravnavajo primere obremenjujočih izkušenj iz otroštva (kognitivno, odnosno in 

posttravmatsko zdravljenje), kako naj jih obravnavajo zdravstveni delavci in 

zagovorniki 

 preprečevanje, ozaveščanje in usposabljanje 

 kako učiti ali razvijati odpornost pri otrocih 

 Čas namenjen za vprašanja in zaključek seminarja  

 

Trpinčenje otrok prizadene več kot 55 milijonov otrok v Evropski uniji. Je vodilni 

javnozdravstveni problem v Evropi in vsako leto povzroči prezgodnjo smrt 629 otrok, mlajših 

od 18 let.  (European status report on preventing child maltreatment; 2018). 

 

Skupina New Social Horizons je prejela pomemben eksperimentalni in inovativen evropski 

projekt, katerega cilj je obravnavati občutljivo vprašanje obremenjujočih izkušenj v otroštvu : 

MARTE (A Multidisciplinary Approach to Recognize and Treat the Adverse Childhood 

Experiences  - Multidisciplinarni pristop za prepoznavanje in zdravljenje obremenjujočih 

izkušenj v otroštvu). 

  

Evropski projekt se je začel 1. oktobra 2020.  Vodi ga socialna organizacija La Strada di Milano 

z mednarodnim partnerstvom, ki vključuje slovenske, italijanske, bolgarske in grške 

organizacije (so del projektnega tima La Strada Cooperativa Sociale - Italija, Zavod Odprta Dlan 

– Slovenija, Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali - Italija, ARES 2.0 srl - Italija, Center Dinamika  

 



   

 

- Bolgarija, Ženski center Kardista - Grčija). MARTE je eden prvih projektov, ki obravnava 

občutljivo vprašanje obremenjujočih izkušenj v otroštvu. 

 

Projekt je bil namenjen: 

 Strokovnjakom:  

a) socialni delavci in vodje socialnih služb;  

b) zdravniki in zdravstveni delavci (psihologi, psihoterapevti, pedopsihiatri, 

logopedi, pediatri, medicinske sestre);  

c) vzgojitelji/ce in učitelji/ce;  

d) Odvetniki/ce. 

 

 Oblikovalcem politik in institucije, pomembne za varstvo otrokovih pravic na 

lokalni/EU ravni. 

  

V tem okviru so bili  cilji projekta: 

 ustvariti skupen okvir o značilnostih obremenjujočih izkušenj (npr. simptomi, vzroki in 

učinki) med strokovnjaki; 

 izboljšati veščine izvajalcev, ki delajo na kritičnih področjih, izbranih za pomoč 

otrokom, ki so žrtve obremenjujočih izkušenj; 

 spodbujati sodelovanje, multidisciplinarne in celostne pristope. 

  

Projekt MARTE je vključeval naslednje akcije: 

 Predhodna ocena potreb na podlagi analize, izvedene na dveh ravneh: prva zadeva 

obstoječo literaturo in statistiko; druga najpomembnejša vključuje strokovnjake pri 

zbiranju kvalitativnih podatkov o njihovem dojemanju obremenjujočih izkušenj v 

otroštvu in storitvenega sistema. Ta faza se je končala v prvih mesecih leta s pripravo 

primerjalnega poročila, ki ga lahko prenesete s spletne strani projekta (https://project-

marte.eu/wp-content/uploads/2021/07/report-marte_finale.pdf).  

 

 

 

https://project-marte.eu/wp-content/uploads/2021/07/report-marte_finale.pdf
https://project-marte.eu/wp-content/uploads/2021/07/report-marte_finale.pdf


   

 

 Dejavnosti za razvoj zmogljivosti (na podlagi pristopa trenerja) za ustvarjanje skupnega 

teoretičnega in operativnega okvira za zmanjšanje operativne vrzeli med različnimi 

kategorijami strokovnjakov, ki delajo z otroki.  Strokovnjaki centra TIAMA v Milanu so 

izvedli zanimivo usposabljanje, rezervirano za strokovnjake, ki se je začelo 16. 6. 2021 

in končalo 1. 10. 2021 v skupnem obsegu 30 ur. 

 Kaskadne dejavnosti usposabljanja za širjenje načel in orodij usposabljanja. 

 Spletna kampanja za širjenje dejavnosti in rezultatov projekta, ki jo sestavljajo 

večjezično spletno mesto, socialni profili, videoposnetki in geolokalizirano socialno 

oglaševanje. 

  

Menimo, da je udeležba na tem seminarju temeljnega pomena, saj se je ravno v raziskovalni 

fazi tega projekta pojavila velika potreba po usposabljanju tistih, ki sodijo v to poklicno 

kategorijo ter delujejo predvsem na področju varstva osebnih pravic, ranljivih skupin ali 

mladoletnikov ter družinskih razmerjih. »Prepoznavanje« znakov obremenjujočih izkušenj«, ki 

jih je mogoče prestreči že pri prvih razgovorih, je lahko izhodišče za vzpostavitev mreže 

strokovnjakov, da bi pravočasno posredovali pri zaščiti mladoletnika. 

 

Predstavitev vodi:  

Helena Ditar, ustanoviteljica Zavoda Odprta dlan, kateri je tudi projektni partner evropskega 

projekta Marte. Specializantka psihoterapije, ki že vrsto let izvaja psihoterapije otrokom in 

mladostnikom, z zaključenim dvosemesterskim programom iz pedopsihiatrije na Katedri za 

psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani in še mnogo drugih izobraževanj, ki so povezane s 

psihoterapijo otrok in mladostnikov.  

 


