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"ČRNE LUKNJE", SAMOPOMOČ IN 

OSEBNOSTNA RAST PROSTOVOLJCEV 
 

 

Uvod 

 
Moja osrednja izkušnja v prostovoljstvu, na osnovi katere sem tudi napisal pričujoči 

sestavek, so poletni terapevtski tabori za otroke in mladostnike z raznimi psihosocialnimi 

problemi. To delo poteka od leta 1975 pod vodstvom Bernarda Stritiha in je od leta 1995 

dobilo formalni okvir Društva za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev. 

 

Peck svojo knjigo Ljubezen in duhovna rast (1991) začenja s stavkom: “Življenje je 

težko”. Zame je to tudi dobra iztočnica, ko govorim o svojih izkušnjah pri prostovoljnem 

delu. Prostovoljno delo je težko. Ko pomislim na tabore, na napore, ki sem jih tam 

prestal, se čudim, da sem to vzdržal. Še bolj pa se čudim, da me tabori še vedno mikajo. 

Menim, da tudi zato, ker nam je uspelo odkriti nekaj novega. Lahko bi rekel, da sem 

sodeloval pri “socialnem izumu”. Do teh izkušenj ne bi mogel priti v institucijah, kjer 

sem bil ali sem zaposlen. Začel bom z vprašanjem, kaj me je poklicalo v prostovoljno 

delo, nato pa bom s primeri iz naših taborov predstavil del “know how”-a našega 

socialnega izuma, ki je povezan z vprašanji osebnostne rasti in samopomoči. 
 

 

V prostovoljno delo sem v veliki meri vstopil iz želje po osebnostni rasti 
 

Od leta 1983 sodelujem v projektih prostovoljnega dela, ko v poletnih mesecih 

organiziramo terapevtske poletne tabore za otroke in mladostnike z raznimi 

psihosocialnimi problemi. Ena od temeljnih značilnosti mojega sodelovanja v vseh teh 

letih je, da sem na taborih in v dejavnostih ob taborih (npr. skupine za samopomoč) lahko 

osebno zorel. Že leta 1983 me je posebej privlačilo to, da bo tabor vodil Bernard Stritih, 

za katerega sem takrat slišal, da je eden vodilnih strokovnjakov na področju psihoterapije 

pri nas. Vedel sem, da vodi t.i. sensitivity treninge, ki naj bi pri udeležencih spodbujali 

osebnostno rast in razreševanje lastnih psiholoških problemov. Že kot študent medicine 

sem se  v osemdesetih letih opredelil za psihiatrijo, ker sem vedel, da bom znotraj te 

specializacije lahko uresničil svojo vizijo, da postanem psihoterapevt. Ta poklic me je 

privlačil v veliki meri zato, ker usposabljanje za psihoterapevtsko delo zahteva tudi t.i. 

»delo na sebi«, da torej vse metode, ki jih boš uporabljal pri terapevtskem delu z drugimi, 

preizkusiš tudi na sebi. 

 

Leta 1981 sem opravil tečaj za svetovalca na Klicu v duševni stiski. Na Centru za 

mentalno zdravje sem potem več kot pet let okoli dvakrat na mesec dežural na Klicu celo 

noč od sedmih zvečer do sedmih zjutraj. Posebno zanimive pa so bile zame skupinske 

supervizije vseh svetovalcev, ki sta jih vodila prof. Leopold Bregant in psihiatrinja dr. 

Božena Širca. Izkušnja supervizije, kjer  smo bili v fokusu pomagajoči, me je spodbudila, 
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da sem se začel še bolj spraševati o lastnih nezavednih psiholoških dogajanjih. Tako sem 

enkrat zbral pogum in odšel k prof. Bregantu, ki je bil takrat osrednja osebnost v 

slovenski psihoterapiji. Izrazil sem mu svoje dvome, če je z menoj, kar se duševnega 

zdravja tiče, vse v redu. Njegov odgovor je bil po eni strani pomirjajoč – rekel je, da so 

moje osebne težave običajne za mojo starost (takrat sem imel okoli petindvajset let). Po 

drugi strani je bil spodbujajoč, da naj z raziskovanjem lastne duše nadaljujem – dal mi je 

knjigo psiho(neo)analitske avtorice Karen Hornayeve Nevrotična osebnost naše dobe. To 

knjigo in še mnoge druge psihoterapevtsko orientirane knjige, ki so mi kasneje prišle v 

roke, sem potem bral (drugače sploh nisem zmogel) tako, da so mi vzbujale veliko 

asociacij v zvezi z menoj in z mojimi odnosi. Vse bolj sem ugotavljal, da marsikakšen 

opis nevrotičnega doživljanja lahko prepoznam v lastni izkušnji in pri pomembnih 

bližnjih. Vendar me je branje teh knjig bolj vznemirjalo kot pomirjalo, odpiralo se mi je 

še več mučnih vprašanj v zvezi z lastnim osebnim zorenjem. 

 

Tako sem nekega vročega junijskega dne leta 1983 na hodniku Pajzla (to je takratnih 

študentskih prostorov na Medicinski fakulteti) opazil preprost plakat, ki je vabil 

prostovoljce na pripravljalni sestanek za tabor Taborniškega odreda Črni Mrav, ki ga bo 

vodil Bernard Stritih. V trenutku sem se odločil. Odšel sem na ta sestanek in prvič srečal 

črnobradega moža, ki je najprej spregovoril o taboru, nato pa vodil pogovor z nami, 

prostovoljci. V načinu, kako je vodil pogovor in v vzdušju, ki se je razvilo v skupini 

prisotnih, me je nekaj pritegnilo. Po eni strani se mi je zdelo, da sem našel nekaj, kar sem 

že dolgo iskal, po drugi strani pa sem bil zmeden, vzbudilo se mi je veliko vprašanj in 

velika radovednost. 

 

Na taboru sem iskal možnosti, da bi se znašel z Bernardom tudi na štiri oči in mu postavil 

zelo osebna vprašanja, zaupal dileme, ki jih nisem mogel na skupini. Imel sem občutek, 

da sem končno našel človeka, ki ve, o čem ga sprašujem in kaj iščem. Možnosti za tako 

zaupno, osebno pogovarjanje so se večkrat odprle precej nepričakovano, npr. ko me je 

Bernard povabil, da naj mu pomagam kopati jamo za latrino ali ko sva šla skupaj po 

mleko h kmetici v vas. Hkrati so se trenutki zaupnosti večkrat nepričakovano zgodili s 

kakšnim od prostovoljnih sodelavcev ali sodelavk. Še zdaj se spomnim, kako sva se z 

eno od sodelavk ob tabornem ognju pod zvezdnatim nebom zaklepetala do jutranjih ur. 

Vendar pa je ostal občutek, da je tisti, ki ve, Bernard. In nisem bil edini, ki je ob njem 

doživel tak občutek. Tudi to nas je povezalo. 

 

Iz današnje perspektive se ob tem spomnim na francoskega psihoanalitika Lacana (1978: 

230), ki je opozoril na izreden pomen trenutka, ko se pri klientu pojavi pričakovanje, da je 

terapevt “tisti, ki ve”. To je trenutek, ko se, kot pravijo psihoanalitiki, pojavi transfer, ko 

klient v terapevta projecira svoje otroško pričakovanje oz. željo po omnipotentnem rešitelju. 

Stritih (2000) pravi o tem: 

 

“Ko se npr. ljudje srečamo z nevzdržnostjo doživetja na točki možnega življenjskega 

preobrata  (na prekretnici), iščemo pomoč pri tistemu, ki ‘se zanj predpostavlja, da ve.’ 

Lacan pravi, da analitik  ne  more  ne prevzeti vloge, ki mu je pripisana in da po drugi strani 

človeku ne more koristiti, če se iz te vloge ne izkoplje. V skladu z Lacanom bi lahko  rekli,  

da ni treba, da bi pomagajoči pri  ljudeh, ki iščejo pomoč,  vzbujali  občutke avtoritete,  da 

bi se trudili dokazovati neko posebno poslanstvo in poskušali povedati, kaj  je pravi,  zdrav 

način življenja. Descartov način mišljenja  pa  ljudi zavaja  v to, da obstaja nekdo, ki ve. 

Pogosto svetovalec  ne  more začeti delati s klientom, ne da bi sprejel te njegove 

predpostavke: klient  računa,  da svetovalec ve. Pred leti sem  se  pogovarjal  z nekim 



 3 

študentom. Na koncu pogovora mi je rekel: ‘Vi ste prvi, ki me je  razumel.’ Meni pa se je 

zdelo, da ga sploh nisem razumel, saj sem se ukvarjal  s tem, da ne vem, kaj je njegova 

diagnoza. Čez teden dni  je znova prišel in povedal, da je dosti boljše preživel teden. Bil  je 

zadovoljen. Nato sem mu poskušal še naprej uspešno pomagati, vendar čez  štirinajst  dni  ni  

bilo  boljše.  Telefoniral  sem   kolegu, supervizorju in mu povedal, da imam zgleda težave s 

transferjem, in da  ga prosim, če bi lahko sprejel fanta v svojo ambulanto, ker  me je  strah.  

Tako sem se ga rešil. Bal sem se obveze, da  sem  nekaj sprožil, zdaj pa ne znam s tem 

nadaljevati. Postalo me je strah, da se  ne bo poslabšalo. Mladi človek je imel občutek, da 

vem, dokler  sem molčal.  Ko pa sem poskušal ustreči njegovi projekciji, da vem, kaj je z 

njim, je bilo dobrega sodelovanja hitro  konec. Strokovnjak, ki pomaga, je  postavljen  v 

vlogo,  (kot)  da ve, vendar dejansko ve le klient sam. Le klient sam lahko išče  ideje, jih  

kombinira,  da  se mu stopinja za stopinjo odpira pot  in nove dileme.” 

 

Ko so otroci po prvem taboru odšli, nas je večina prostovoljnih sodelavcev ostala, saj so 

v iste šotore prišli novi gostje – udeleženci tridnevne Poletne šole Sekcije za skupinsko 

dinamiko in osebnostno rast (ta sekcija je delovala v okviru Društva psihologov 

Slovenije). Večina jih je bila iz pomagajočih poklicev (in študijev teh smeri) iz Slovenije, 

vendar jih je bilo nekaj tudi iz raznih koncev Jugoslavije. Glavne zvezde te šole so bili 

psihoterapevti t.i. humanistične orientacije (geštalt, transakcijska analiza, bioenergetika 

idr.). Takrat sem se prvič udeležil delavnic, kjer je bilo zelo pomembno izražanje čustev 

in neposredno doživljanje v tu in zdaj. Dogodki na delavnicah so bili večkrat prav 

dramatični in so me fascinirali, saj so udeleženci prihajali v stik z intenzivnimi čustvi. 

Ključni besedi poletne šole, ki smo jih udeleženci najbolj ponavljali, pa sta bili 

“osebnostna rast”.  

 

V drugi polovici osemdesetih let sem postal član t.i. jedrne skupine, ki je organizirala 

poletne tabore. Tako v jedrni kot tudi v širši skupini prostovoljcev se je vedno bolj 

stopnjeval konflikt okoli vprašanja samopomoči: ali rabimo pomoč tudi pomagajoči?  

Postopno se je tehtnica nagnila k odgovoru da (tudi tako da so nekateri ključni člani tima, 

ki se niso strinjali, odšli) in na taborih se je pojavila nova oblika skupinskega dela, t.i. 

skupine za samopomoč za prostovoljne sodelavce, ki se je obdržala do danes (v času tri 

tedne trajajočega tabora se vsaka skupina sestane vsaj dvakrat po dve uri). V teh 

skupinah so bile v središču pozornosti težave in stiske prostovoljnih sodelavcev, ki jih ni 

manjkalo, saj so bili številni otroci, s katerimi smo delali na taborih, skrajno težavni. V 

mnogih mejnih situacijah, ki smo jih z otroci na taborih doživljali zelo neposredno, saj 

smo bili z njimi noč in dan, so »pokale fasade«, kot smo radi rekli. S tem smo mislili, da 

je na taboru slej ko prej za vsakega prostovoljca prišel trenutek, ko je izgubil nadzor nad 

svojim vedenjem in doživljanjem, ko je odreagiral navzven ali navznoter na nezrel način. 

Po takih doživetjih so bili prostovoljci zelo pretreseni, večkrat negativno presenečeni nad 

sabo ali pa so svojo stisko projecirali na kakšnega sodelavca ali otroka, ki sem ji zazdel 

kot »živ hudič«. Ob takih osebnih »potresih« je marsikaterega prostovoljca tudi 

zamikalo, da bi predčasno odšel s tabora. Na srečanjih skupin za samopomoč so 

sodelavci lahko  spregovorili o teh mejnih doživetjih, dobili podporo in odkrivali še 

neizkoriščene vire v sebi, da so lahko vztrajali naprej.  

 

V devetdesetih letih se je kot ena temeljnih značilnosti identitete naše skupine oz. društva 

Odmev izrisala prav samopomoč. Začeli smo se zavedati, da delujemo kot majhna 

socialna podporna mreža okoli sedemdesetih ljudi (klientov in pomagajočih). Tistim, ki 

smo bili v vodstvenih vlogah, je postajalo vse bolj jasno, da se novi prostovoljni 

sodelavci poleg altruističnih vzgibov (želja po pomoči drugim) vključujejo v naše 
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projekte tudi zato, da bi pomagali sami sebi. Seveda je šlo za krožni proces: bolj kot smo 

prostovoljcem omogočali delo na sebi oz. možnosti za osebno zorenje, bolj so se za 

sodelovanje v našem društvu odločali taki, ki so to iskali.  

 

V svoji doktorski disertaciji Stritih (1992: 243-49) pravi: »Vsi, ki smo kar po nekaj let 

sodelovali pri izvajanju prostovoljskih projektov oz. v raznih oblikah nudenja pomoči 

otrokom smo bili … v dobrem smislu nepovprečni ljudje. Ni res, da bi k nam kot 

sodelavci prihajali ljudje s hujšimi psihičnimi problemi, kot pa jih imajo povprečni ljudje 

ali ljudje zaposleni v etabliranih institucijah, res pa je, da so vsi, ki so se nam kdaj 

pridružili, tako ali drugače izrazili željo po spoznavanju sebe in po tem, da bi želeli 

pridobiti osebne izkušnje, ki bi sprostile blokirane potenciale osebnostne rasti in 

izboljšale duševno zdravje. Menim, da je možno pomagati ljudem pri ohranjanju 

njihovega duševnega zdravja le, če človek sam nenehno aktivno skrbi za svoje 

ravnotežje.« 

 

V nadaljevanju bom prikazal lestvico duševnega zdravja, s pomočjo katere si bomo lažje 

predstavljali, kako prostovoljci na taborih in tudi ljudje na splošno ob soočanju s stresi 

nihamo med bolj in manj zrelimi oblikami vedenja in doživljanja.  

 

 

Nihanja na lestivici (spektru) duševnega zdravja 
 

Angleški psihoterapevt Robin Skynner (1993, 1994) je razvil predstavo o duševnem 

zdravju kot lestvici oz. spektru. Meni, da stopnja zdravja oz. zrelosti, ki jo kažemo s 

svojim vedenjem, ves čas niha, torej da vsi ljudje nihamo po lestvici duševnega zdravja 

med bolj in manj zrelimi oblikami vedenja in doživljanja. Ko imamo dobre trenutke, ko 

smo dobro razpoloženi, ko nam gredo stvari dobro izpod rok, ko se počutimo ljubljeni in 

spoštovani, ko smo se izkazali najbolje kot zmoremo, se vsi počutimo zdravi. In vsi se 

počutimo manj zdravi, ko smo pod stresom, ko izgubimo pomembne, običajne vire 

podpore, ko odpovemo, ko zjutraj vstanemo na levo nogo. Prav tako stopnja zdravja ni 

enaka na vseh področjih našega funkcioniranja. Oseba, ki je na splošno povprečnega 

zdravja, je  lahko v nekaterih pogledih izstopajoče zdrava, medtem ko na drugih 

področjih deluje slabo. 
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Slika 1: Nihanja na lestvici duševnega zdravja: ljudje se spopadamo z vsakdanjimi stresi 

na različne načine. Zelo pomembno je, kako v stresnih situacijah uspemo izrabiti socialne 

vire, to pomeni, kako upoštevamo druge in kako vzdržujemo ali razvijamo načine sožitja. 

 

 

 

 

    STRES 
 

 

 

 

 

 

 
manj zdravo   povprečno zdravo   zelo zdravo 

nezrelo    srednje zrelo    zelo zrelo 

odzivanje na stres  odzivanje na stres   odzivanje na stres  

 

- zatekanje v fantazijo  - izrivanje    - predvidevanje 

- nojevski način,   - izolacija    - samoobvladovanje 

  potiskanja glave v pesek  - intelektualizacija   - potlačevanje,  

- iskanje krivca   - premik       zadrževanje,  

- paranoidne projekcije  - avtoritarni načini kontrole  - sublimacija 

- izbruhi – agiranje  - reaktivne formacije   - altruizem 

- mazohizem – hipohondrija      - humor 

- zatekanje v bolezen 

 

Korist: jaz nimam  Korist: zavest o problemih  Korist: zavest o 

problema; igra s   in stik z realnostjo je boljši;  lastnih problemih; 

telesnim trpljenjem  življenje z občutkom, da je    ohranjanje razme- 

    najpomembnejša kontrola   jenosti; soodvisnost 
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Nezrelo odzivanje na stres pomeni, da se izogibamo težavam in neudobju tako, da se 

pretvarjamo, da vidimo stvari drugače, kot so v resnici. Fantaziranje omogoča t.i. 

življenje v sanjah. Namesto da bi se npr. resnično trudil sklepati prijateljstva ali delati v 

službi, si lahko predstavljaš, da si uspešen in slaven. S pomočjo projekcije in paranoidne 

identifikacije lahko (izkrivljeno) vidiš, kot da te drugi ljudje ovirajo, omejujejo ali jih  za 

svoje omejitve kriviš.  Hipohondrija, mazohizem, zatekanje v bolezen so načini vedenja, 

ko poskušaš dobiti, kar želiš, z manipuliranjem drugih preko lastnega slabega počutja, 

telesnega trpljenja, bolezni, da ti željeno dajo, ker si “bogi”, bolan, namesto da bi 

prevzemal odgovornost za svoje življenje. Agiranje pomeni prepuščanje lastnim 

impulzom (npr. izbruhi) brez vsake refleksije o njihovem pomenu ali posledicah, s ciljem 

izogibanja vsakemu konfliktu ali frustraciji.  

 

Ljudje, ki uporabljajo nezrele načine odzivanja na stres, mislijo, da nimajo problemov. 

Fantaziranje npr. oddaljuje ljudi od možne pomoči. Vaillant (cit. po Skynner, Cleese 

1994) v svoji raziskavi navaja, da niti en posameznik, ki je veliko fantaziral, ni imel 

intimnih prijateljstev in le malo jih je imelo stike s svojimi družinami. Druga značilnost 

ljudi z nezrelimi načini vedenja je, da praviloma povzročijo veliko problemov drugim. 

Agiranje in paranoidne projekcije se npr. pojavljajo v kriminalnih dejanjih pa tudi v 

revolucionarnih gibanjih, ko revolucionarji lahko pozunanjijo svoje notranje konflikte v 

političnih bojih. 

 

Za srednje zrelo odzivanje na stres je značilno, da doživljamo realnost izkrivljeno oz. se 

ne soočamo z njo v vsej njeni polnosti, vendar deloma usmerjamo pozornost tudi k 

potrebam drugih. Izrivanje pomeni odpisovanje za nas nesprejemljivih idej in misli v 

ozadje duha, za zaslon, v podzavest oz. nezavedno, tako da se lahko vsaj večji del časa 

pretvarjamo, da ne obstajajo. Podobna mehanizma sta izolacija in intelektualizacija. V 

prvem primeru izrinemo misel, čustvo pa ostane (npr. lahko smo anksiozni, ne da bi 

vedeli, zakaj). V primeru intelektualizacije pa gre za obraten proces: spominjamo se 

misli, pozabimo pa čustvo, ki je z njo povezano  (npr. lahko si predstavljamo, da 

počnemo nekaj nasilnega, ne da bi čutili nasilna čustva, ki običajno spremljajo tako 

dejanje). Premik pomeni premeščanje naših misli ali čustev (npr. posameznik, ki čuti jezo 

na svojega nadrejenega, bo v strahu pred nevarnostjo, da bi to nadrejeni zaznal, prenesel 

jezo na svojo ženo). Reaktivna formacija pa vodi v izogibanje občutkom, ki jih povzroča 

strah vzbujajoče čustvo ali impulz, tako da se aktivira ravno nasprotno čustvo (npr. lahko 

se držimo zadržano in oprezno, da vzpostavimo nadzor nad seksualnimi občutki; za držo 

mirovnika pa se lahko skriva izrinjena, destruktivna jeza). Skupna značilnost teh načinov 

je, da okrnejo našo čustveno odzivnost. Življenje ostaja enolično, brez pravega veselja, s 

stalno prisotno potrebo po kontroli sebe in drugih.  

 

In kateri so zreli načini soočanja s stresom?  Eden od njih je predvidevanje. Zmanjšanje 

stresa, ki ga prinaša določen težak izziv, dosežemo s predvidevanjem  možnih izhodov in 

s predhodno pripravo na stresno situacijo (npr. študent si pripravi načrt možnih izpitnih 

vprašanj). Ta način zahteva vpogled vase in hkrati vpliva tudi na občutek samozaupanja 

(npr. predvidevanje omogoča, da se zaneseš nase, da boš zmogel). Potlačevanje v 

nasprotju z izrivanjem, ki ogrožujoča čustva drži izven našega zavedanja, pomeni 

sposobnost zadrževanja, pregledovanja in nošenja neprijetnih občutkov, ki jih povzroča 

določeno čustvo. Pomeni sposobnost zadrževanja impulza, čustva, ki nam daje možnost 

izbire pravega načina in trenutka, ko čustvo izrazimo. Sublimacija predstavlja nove, 

posredne poti izražanja problematičnih čustev in impulzov, ki niso samo zadovoljujoči za 

posameznika, temveč tudi družbeno sprejeti in morda celo kreativni (npr. altruizem je 
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način, ko uživamo v pomoči drugim v stvareh, ki bi si jih želeli zase).  In zadnja oblika, 

ki mogoče predstavlja najbolj zdrav način soočanja s stresom, je humor. Omogoča polno 

doživljanje, brez odmikanja od bolečih življenjskih protislovij, tako da v njih odkrijemo 

zadovoljstva in veselje. Najbolj zdrav je tisti humor, ko se smejimo na svoj račun.  

 

Ko se odzivamo zrelo, pomeni, da se ne izogibamo realnosti, da svojih neprijetnih 

občutkov ne projeciramo v druge, temveč smo sposobni pogledati življenju v obraz v 

vsej njegovi celovitosti in polnosti. Če ostajamo odprti za realnost, ki se neprestano 

spreminja, in če jasno in iskreno komuniciramo, dajemo življenju možnost, da nas 

avtomatično spreminja. Normalno je, da se problemi razrešujejo, če se le ne pretvarjamo, 

da jih nimamo.  

 

Podobno je po Pecku (1991: 11-60) značilnost zrelega načina, da se s težo, zapletenostjo, 

trpljenjem in bolečino življenja lahko soočamo ne pa izogibamo. Zreli načini prenašanja 

trpljenja,  ki ga prinašajo problemi, so: odlaganje zadovoljitve na kasnejši čas, 

sprejemanje odgovornosti, vdanost resnici in uravnovešenost. 
 

 

Tabori kot stres in nihanja prostovoljcev na lestvici duševnega zdravja 
 

Kot sem že zgoraj omenil, so se naši tabori pokazali za vse prostovoljce, ki smo do zdaj 

na njih sodelovali, kot zelo stresni. Torej si lahko predstavljamo, da vsak prostovoljec na 

taboru niha na lestvici duševnega zdravja in da vsak pokaže tudi svoj repertoar nezrelega 

vedenja in doživljanja. Franček Dobovišek (1998), eden od prostovoljnih sodelavcev v 

našem društvu Odmev, v svojem diplomskem delu  navaja, da se je med prostovoljci v 

naših projektih v zadnjih letih za označevanje nezrelega odzivanja (poleg drugih) prijela 

beseda »črna luknja«. Če pa nezrelo vedenje prevlada med dvema človekoma ali med več 

ljudmi, večkrat uporabljamo besedo »mimohodka«: zgoraj sem že poudaril, da nezrelo 

vedenje in doživljanje pomeni odpisovanje in neupoštevanje soljudi, izkrivljeno 

dojemanje drugih, tako da se ljudje zgrešijo, gredo drug mimo drugega. Seveda pa vsak 

posameznik pri opisovanju nezrelega doživljanja uporablja tudi svoje metafore, npr. »vse 

mi dol pade«, »kot da bi imela zadrgo na vratu«, »samo sedim, nič ne mislim in nič ne 

čutim«. Večkrat te metafore kažejo na doživetja ohromelosti, praznine, izpraznjenosti. 

 

Naših taborov se je kot prostovoljka - vodnica večkrat udeležila tudi študentka Suzana. 

Izkazala se je kot zelo zanesljiva in požrtvovalna sodelavka, ki si je kmalu pridobila 

precejšen ugled med sodelavci in veliko priljubljenost med otroki in mladostniki. Vendar 

tudi njej niso bili prihranjeni težki trenutki. Takole je opisala eno od bolj mučnih 

doživetij v svojem sodelovanju z dvajset let starejšim sovodnikom Tinetom (ki se je 

tabora tisto leto udeležil prvič), ki je sicer imel veliko pedagoških izkušenj. Suzana in 

Tine sta vodila skupino (t.j. vod) mladostnikov, ki je postala najbolj atraktivna skupina 

na taboru. 

 

»Večkrat se mi je zdelo, kot da se trudim, brcam, pa ni bilo nobenega učinka. Še posebej 

takrat, ko je Tine hotel, da bi vsi peli, fantje pa so bili zelo nejevoljni. Potem je enega 

kritiziral, da ne poje dobro. Imela sem občutek, da karkoli naredim, nima učinka in da me 

ne vidi, ne registrira tega, kar jaz počnem. Nato sem si mislila, naj vsaj pojejo, da ne bo 

mučno. On je vztrajal, mulce je pa vleklo stran. Kar vleklo se je tako sitno ozračje. 

Velikokrat sem čakala, da bo čas za vodovo aktivnost že enkrat minil. Nisem vedela, kaj 
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naj bi naredila, da bi z njim razčistila stvari. Po drugi strani, če danes gledam nazaj, mi je 

fajn, da je bil Tine z nami, ker je bil zelo močan v svoji vlogi. Pritegnil je ljudi… 

Enkrat se je Tine kar sam odločil, da bi šli jutri na izlet. Bila sem presenečena. Itak sem 

se počutila ogrožena od njega, potem pa sploh – a jaz bom ta zadnja izvedela… Hotela 

sem štrajkat. Kar bruhala bi ob tem, kako se Tine naprej meče. Počutila sem se ogroženo, 

potem sem bila pa čisto otročja. Rekla sem mu, če on organizira, naj organizira hrano in 

mulce in vse. Na izletu sem bila pa potem vse bolj jezna. Zamerila sem mu, kot da sem 

bila prisiljena v to, počutila sem se kot en drek, ker mu nisem mogla reči. Ostalo je vse 

neizrečeno, nisem se razjezila nanj. Šla sem čisto v otroško držo. Obnašala sem se, kot da 

sem eden izmed mulcev.« 

 

Zame je bilo zanimivo spremljati, kako sta Suzana in Tine na taboru postopno razvijala 

vse boljše sodelovanje kljub temu, da je med njima marsikaj ostalo neizrečeno. Za 

razliko od Suzane je Tine cel tabor dajal vtis, da vse zmore, vse razume, da mu nikoli ne 

zmanjka volje in požrtvovalnosti. Tako je po eni strani v timu vzbujal veliko 

občudovanja in spoštovanja, po drugi strani pa je marsikdo doživel, da v svoji aktivistični 

drži včasih tudi pretirava. Sodelavci in sodelavke so se tako parkrat obrnili name na štiri 

oči  s pritožbami, ker jih je Tinetov neusahljivi žar dobre volje tudi iritiral, dražil, jim 

zatežil. Večkrat so ga doživeli kot težje dostopnega, na nek način trdega kljub mehki, 

ustrežljivi fasadi, kot slona v trgovini s porcelanom. Precej pomembnega medčloveškega 

dogajanja, predvsem mučnega, je v vodu  šlo mimo njega. Za ta del je poskrbela Suzana, 

ki je postala glavna zaupnica v vodu. Če se je komu zataknilo, če je bil v stiski, je šel k 

Suzani. Tine pa je prevzel vlogo energizatorja skupine, tistega, ki je vedno pripravljen na 

akcijo, ki mu ne zmanjka idej, kaj bi se dalo početi. Postopno so ga Suzana in 

mladostniki vse bolj sprejeli takega, kot je. Po drugi strani je tudi Tinetu postajalo vse 

bolj jasno, da je Suzanin delež  zelo pomemben in da se lahko koristno in ustvarjalno 

dopolnjujeta. Šele na koncu tabora, ko je odhajal (zaradi službenih obveznosti je odšel 

dva dni pred koncem tabora), mi je zaupal, da je bil tabor zanj zelo težak in naporen. 

Povedal je, da je bil večkrat zelo zmeden, da si ni znal razložiti našega načina dela. V 

prvem delu tabora se mu je zdelo, da otrokom preveč dovolimo, da dopuščamo preveč 

kaosa. Udeležil se je namreč že taborov pri drugem taborniškem odredu, kjer so imeli 

večji red in disciplino. Na ozadju teh izkušenj je težko prenašal, da smo otrokom in 

mladostnikom dopuščali toliko nezrelega vedenja (npr. lenarjenje, poležavanje, 

preklinjanje, zafrkavanje, provociranje itn.). »Šele v drugi polovici tabora sem začel 

razumeti, za kaj se vam tu gre. Bil sem vse bolj pozitivno presenečen, ko sem videl, kako 

so otroci postajali vse bolj odprti in neposredni v komunikaciji do nas, odraslih. Po krizi 

v prvem tednu so postali bolj odprti in neposredni tudi v dobrem. V drugem tednu so bili 

pripravljeni dosti bolj sodelovati in so tudi sami dajali vse več iniciative, začeli so 

prihajati ven s svojimi konstruktivnimi idejami. Tako odprte komunikacije na taborih, 

kjer sem bil prej, nismo dosegli. Tu je bilo vse bolj zares, bolj tako, kot življenje res je.«  

     

Naslednje leto je bila Suzana sovodnica s kolegico Klariso in tudi med njima se je na 

začetku tabora zapletlo: 

 

»S Klariso sva se razumeli že pred taborom. Rekla je, da bi bila skupaj z mano vodnica v 

vodu. Ker sem na začetku tabora padla v črno luknjo in se mi je vse zdelo obupno, mi je 

to kar ustrezalo. Nato pa se mi je Klarisa vedno bolj zdela kot moja prikolica. Prve tri dni 

sploh nisem pogruntala, da midve nekaj furava, da se med nama nekaj hudo mogočno 

dogaja. Na sestanku ta starih mi je vse dol padlo. Nisem vedela, zakaj. To, da nisem 

vedela, zakaj mi je dol padlo, je bilo najhujše… Potem sem v pogovoru s starešino 
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ugotovila, da imam občutek, da se s Klariso MORAM pogovarjati, čeprav te potrebe 

nisem imela. Imela sem občutek, da ona to pričakuje. Kot da je to dolžnost… Začela sem 

se dušit in bala sem se, da jo bom prizadela. Ko sem začutila to, da se jo bojim prizadeti, 

sem vedela, kje sem. Potem sem šla bolj načrtno na ven, z drugimi ljudmi se 

pogovarjat… En dan sem bila nataknjena in sem imela občutek, da je tudi Klarisa slabe 

volje, in sem jo vprašala, kaj je. Rekla je, da me že cel dan opazuje, da sem slabe volje in 

da čaka, da bo minilo. To me je pa čisto po glavi usekalo. Pravzaprav sem bila slabe 

volje in sem z nekom iskala konflikt. Bila sem cinična. Potem je pa šla. Potem sem 

mislila, da bom eksplodirala. Potem se mi je začelo sesipat in sem bila down, en dan sem 

bila čisto out. Začelo se mi je jasniti, v kaj sva se zapletli.« 

 

Za razreševanje takih odnosnih vozlov (kot sta nastala med Suzano in Tinetom ter 

Suzano in Klariso) potrebujejo prostovoljci precej čustvene podpore tudi s strani vodij 

tima
2
. Ker do takega zapletanja med dvema prihaja nezavedno, je treba biti previden z 

razlagami (interpretacijami). Tudi Suzana in Klarisa se kar nekaj dni nista zavedali, kaj 

se dogaja. Šele postopno, korak za korakom, sta začeli ozaveščati, kaj ju teži in kaj bi 

radi spremenili. Pri tem sta rabili predvsem razumevanje, potrpljenje in čustveno oporo, 

manj pa pametnih razlag.  Z leti smo razvili tak način vodenja prostovoljcev, da jim 

puščamo dovolj časa, da se taki simbiotski (Ammon 1986: 352) oz. koluzijski (Willi 

1999: 93-104) odnosi razvijejo, ker so lahko zelo dragoceno izhodišče za razvijanje 

osebno pomembnih odnosov, ustvarjalnosti in za osebnostno zorenje. To se je potrdilo 

tudi s Suzano in Klariso, ki sta na taboru postopno razvili zrelejši odnos in boljše, bolj 

ustvarjalno sodelovanje. 

 

Na tem taboru je bil za Suzano zelo težak začetek: 

 

»Prvi dan se je z mano dogajal upor. Ko smo se vozili z avtobusom na taborni prostor, 

nisem imela občutka, da gremo na tabor. Ko sem potem videla trop mulcev, ki so težili s 

pivom, nikjer ni bilo kakšnega takega, ki bi ga jaz rada. Zdelo se mi je, da nas je v 

primerjavi z letom prej premalo, pogrešala sem tabor, ki sem ga bila navajena. Vzdušje je 

bilo zamorjeno. Med prostovoljci se nihče ni zmigal, nihče ni nič delal. Če nihče drug ne 

bo, tudi jaz ne bom, sem si mislila. Imela sem občutek, da se bom izpostavila, če se bom 

aktivirala. Silila sem se v to držo, da mi ne sme zalaufat. Ni bilo fajn. Tako čudna klima 

je bila. Tudi ko so stvari stekle, sem imela občutek, da ni bilo nič v redu. Se mi ni dalo 

niti na latrino.« 

 

Običajno večina taborečih doživi precej mučnih trenutkov že drugi dan tabora, ko se 

razdelijo v vode. Kot sem že omenil zgoraj, so to male skupine (okoli osem otrok), ki se 

pod vodstvom najmanj dveh prostovoljnih sodelavev dobivajo vsak dopoldan. Delitve po 

vodih ne speljemo mehanično, po seznamu ali abecedi, temveč pustimo, da se sodelavci 

in otroci najdejo glede na simpatije in antipatije. Tako so nekateri oblegani, nekateri pa 

prezrti. Na nekatere prostovoljce otroci kar navalijo, drugih pa se izogibajo, se jih 

otepajo. Nekateri otroci se obnašajo ignorantsko, kot da jim je vseeno in se nočejo 

vključit v nobeno skupino. Nekaj mlajših si ponavadi želi v skupino starejših, ki jih ne 

sprejme. Med sodelavci pa je večkrat tako, da taktizirajo, ne pridejo s pravimi barvami na 

dan, ne povedo jasno, s kom si želijo in s kom ne, potem pa so nezadovoljni, saj imajo 

občutek, da so bili v določen izbor ali kompromis prisiljeni. Tudi Suzana opisuje svoje 

težke trenutke ob delitvi v vode in na prvem srečanju svojega voda: 

 
                                                           
2
 Tisto leto je bila v vlogi starešine tabora Mojca Lorbek, sicer svetovalna delavka na Poljanski gimnaziji. 
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»Naslednji dan, ko smo se delili po vodih, sem pomislila, kateri otrok me bo sploh izbral, 

saj sem včeraj kazala tako dolg ksiht, se distancirala, da imam mir. Kateri otrok bo sploh 

prišel k meni? Takrat  mi je prvič kliknilo, da bo mogoče res treba začet migat. Ko smo 

se zbirali v vode, sem imela vzgib, da zdaj pa bo nekaj. Ko pa smo se zbrali, mi je dol 

padlo. Hotela sem imeti majhne otroke. Potem pa sem videla tiste modele, najstnike, ki 

so kadili na šotorki. Kar domov bi šla. Saj ne bom našla nobenega stika z njimi, sem si 

mislila. V vodovem kotičku pa sem si rekla, da bomo morali nekaj sfurat. Dva od ta 

velikih, Haso in Stipe, sta takoj odšla v vas. Grozno se je začelo. Šla sta po potoku dol, 

kakšen vodov kotiček neki, kaj ju briga. Meni je kar stiskalo notri – kaj se je meni tu 

treba zafrkavat, sem si mislila. Bila sem besna, iz želodca se mi je dvigalo in nato 

spuščalo. Če bi mi kdo kaj siknil, sem imela občutek, da ga lahko kar brcnem. Čutila sem 

nemoč, vedela sem, da ju ne morem ujeti. Bila sem brez ideje, kako ju zadržati. Samo 

stopnjevalo se je. Morala bi mi priti kaka ideja, pa mi ni. Pritisk, nemoč. Bila sem 

popolnoma razočarana. Dala sem vedeti, da mi ni fajn. Še danes ne vem, kako sem prišla 

na to, da sem začela bosa skakati po vodi. Ta stari (to je prostovoljci – op. M. M.) smo šli 

v vodo, otroci pa so nas gledali. Potem smo bili naenkrat vsi v potoku. Potem smo si 

urejali kotiček, si izbrali ime. Takrat se je nekaj premaknilo… V tabor sem se vrnila 

naspidirana, imela sem občutek, da stvari šibajo.« 

 

Kot vodja tima sem z leti vse bolj jasno spoznal, da drsenja sodelavcev v bolj nezrele 

načine vedenja in doživljanja ni možno preprečiti. Lahko sem le prispeval k ustvarjanju 

take atmosfere v timu: - da se prostovoljci teh zdrsov niso preveč sramovali; - da so o 

njih lahko spregovorili na timskih sestankih; - da so postopno sprejeli tudi te dele sebe, ki 

jih običajno skrivamo za fasado; - da so vztrajali pri delu in nadaljevali z iskanjem točk 

preobratov in novih možnosti bolj zrelega ravnanja. Suzanin opis dela v vodu se mi zdi iz 

teh vidikov zelo zanimiv in dragocen. Suzana je že na timskih sestankih večkrat zelo 

neposredno in pošteno opisovala svoje doživljanje in vedenje, kar po mojem mnenju kaže 

na precejšnjo zrelost, konstruktivno samozavest. Za prostovoljce začetnike so tipične 

idealizacije, da poskušajo polepšati sami sebe. Tega v gornjih Suzaninih opisih ni  možno 

zaslediti. Zanimiv je tudi opis preobrata v vodu, ki se mi zdi kar paradigmatski. Ko se 

človeku zgodi zdrs v bolj nezrelo odzivanje na stres (v tem primeru je bil za Suzano stres 

ignorantsko obnašanje dveh najstnikov, ki sta meni nič tebi nič zapustlta vod in se 

odpravila v vas v trgovino), je to zelo težko (ali večinoma nemogoče) zavestno, z voljo 

preprečiti. Suzana je doživela nemoč, je »udarila ob dno« in nenadoma se je nekaj v njej 

preklopilo. Doživela je spontani konstruktivni impulz (čofotanje po vodi), ki je potegnil 

za sabo tudi druge. Madžarski psihoterapevt Balint (1985: 167) je to imenoval »novi 

začetek«. Prišlo je do kreativnega stika in srečanja med člani voda. Po takih trenutkih se 

človek še nekaj časa čuti kot prerojen, iniciativen, živ, kontaktno sposoben. Če na 

timskih sestankih sodelavci opišejo take preobrate, deluje to poživljajoče na celoten tim. 

Taki dogodki vračajo vero, (za)upanje in smisel, da je vredno vztrajati tudi z zelo 

zahtevnimi (npr. napadalnimi, ignorantskimi, brezobzirnimi itn.) otroki in kljub trenjem s 

sodelavci.    

 

Ker smo se v drugi polovici osemdesetih let in v devetdesetih letih vse bolj zavedali, da 

je drsenje prostovoljcev v nezrele načine vedenja in doživljanja na taborih neizogibno, 

smo postopno razvijali vrsto dogovorov in pravil, ki naj bi nas varovali, podobno kot 

varuje mreža cirkuške artiste na trapezu ali kot varuje vrv plezalce v strmih stenah. Stritih 

v svojem sestavku v tem zborniku opisuje dogovore in pravila skupnega dela in sožitja, 

ki so se izoblikovala v skupini prostovoljcev in otrok na Rakitni leta 1975. Zanimivo je, 

da so ti dogovori in ta pravila ostali kot rdeča nit naših projektov do danes. Seveda pa 
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smo v jih osemdesetih in devetdesetih letih še prilagojevali in dopolnjevali. V 

nadaljevanju jih bom na kratko predstavil. 
 

 

Dogovori in pravila, ki prostovoljce varujejo pri drsenju v bolj nezrelo 

vedenje in doživljanje 

 

Za priprave na poletni tabor (v juliju) za celotni tim prostovoljcev smo v zadnjih letih 

namenili tri sobote (april, maj, junij). Prvi del priprav je namenjen spoznavanju in 

vzpostavljanju stika med prostovoljci, v fokusu pa je bolj vsak posamezni prostovoljec 

oz. prostovoljka. Vsak kandidat za tabor dela v malih skupinah na vprašanju, kaj od 

tabora pričakuje osebno in profesionalno. Drugi del priprav je posvečen skupinskemu 

vidiku, saj je skupinsko delo temeljna metoda dela na taborih. Na tretjih pripravah je 

poudarek na delitvi vlog, organizacijskih vprašanjih, na sprejemanju pravil in na 

sklepanju dogovorov. Vsako leto osvežimo znanje in izkušnje povezane s pravili 

skupnega sodelovanja in bivanja na taboru. Nato vsak prostovoljcev v obliki kratkega 

skupinskega rituala pred vsemi izjavi, da sprejema skupni dogovor. 

 

Kaj zajema ta skupni dogovor? Razdelili smo ga na dva dela: dogovor o (samo)aktivaciji 

in dogovor o zaupanju. Z dogovorom o (samo)aktivaciji vsak prostovoljec obljubi, da bo: 

 

- prisoten in točen na skupnih aktivnostih (sestanki prostovoljcev, jutranja telovadba, 

zbori celotne taborne skupnosti, interesne dejavnosti, družabne prireditve); 

- naredil, kar lahko v skladu s svojimi zmožnostmi in sposobnostmi; to pomeni, 

sposobnejši, izkušenejši prevzemajo večje odgovornosti; 

- razpoložljiv podnevi in ponoči (glej osmo pravilo iz Rakitne 1975); 

- budno spremljal, ali potekajo stvari v pravo smer (in v tem primeru pohvalil) in da bo 

prijavljal motnje, odstopanja od želene smeri
3
; (glej šesto pravilo iz Rakitne 1975) 

- aktivno preprečeval fizično nasilje do drugih in do sebe, uničevanje in poškodovanje 

inventarja (glej drugo in tretje pravilo iz Rakitne 1975); 

- upošteval taborni dnevni red in omejitve: da v času tabora ne bo užival alkohola in 

mamil, da ne bo začenjal novih seksualnih razmerij
4
; 

- pravočasno obvestil sodelavce in/ali vodjo, v kolikor kam odide in manjka na kakšni 

aktivnosti (glej deveto pravilo iz Rakitne 1975); 

- namesto kaznovanja iskal nove in nove možnosti odzivanja na odklone (glej četrto 

pravilo iz Rakitne 1975); 

                                                           
3
 To pravilo je povezano tudi s petim pravilom iz Rakitne 1975, ki nalaga, da »ni tožarjenja«. Kakšna je 

razlika med budnim spremljanjem in tožarjenjem? Menim, da je možno tožarjenje pozitivno preokviriti 

prav s konceptom budnega spremljanja. Budno spremljanje pomeni tak način opazovanja, ki temelji na 

želji po integraciji vseh vidikov skupinskega dogajanja. Če tožarjenje vzamemo kot prijavljanje sistemskih 

problemov, ne pa kot odkrivanja krivcev, zarotnikov ipd., potem je tudi tožarjenje lahko dragoceno, saj 

govori nekaj o celotni skupini oz. odnosni mreži. Lahko je kot smerokaz, ki nas pripelje k bolj celovitemu 

opisu skupinskega dogajanja in k taki koordinaciji aktivnosti v skupini, ki spodbuja integracijo skupine.  
4
 Praktično na vseh taborih so se med prostovoljci (včasih pa tudi med prostovoljkami in mladostniki) 

vnemale tudi zaljubljenosti. Če je par prostovoljcev uresničil svoj žar tudi v spolnosti, je to delovalo na 

skupino destruktivno, npr. pri mladostnikih je vzbudilo ljubosumnost, razočaranje, resignacijo ali 

agresivnost. Medsebojne simpatije so zelo dobro gorivo za skupinsko vzdušje in večajo tudi delovno 

motivacijo. »Parčkanje« pa skupino kaj hitro razbija, omrtvi. Zato velja pravilo, da naj prostovoljci nova 

intimna razmerja razvijajo po končanem taboru. Če gredo na tabor pari, ki so že utečeni partnerji, pravilo o 

spolni vzdržnosti ne velja. 
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- v kriznih situacijah spoštoval hierarhični princip, da bo torej ravnal po navodilih 

nadrejenega.  

 

Z dogovorom o zaupanju pa vsak prostovoljec obljubi, da bo: 

 

- osebne podatke o sodelavcih in otrokih držal v skupini in da se ne bo posmehoval 

drugim v zvezi z njegovimi težavami (glej prvo in sedmo pravilo iz Rakitne 1975); 

- govoril (predvsem na skupinah za samopomoč) o svojem doživljanju, da je 

pripravljen na samorefleksijo, da bo dajal in sprejemal osebne »feedbacke« (torej 

kako doživlja druge in kako drugi doživljajo njega) (glej šesto pravilo iz Rakitne 

1975) 

 

Zavedamo se, da so naša pravila zahtevna in da jih nihče ne bo mogel cel tabor vsak 

trenutek uresničevati oz. spoštovati, da bo torej vsakemu »drselo«. Računamo pa na to, 

da bo vsak naredil, kolikor zmore, po svojih zmožnostih in da je ključnega pomena 

pogovor o (ne)izpolnjevanju pravil. V pogovoru lahko vsak spoznava samega sebe, do 

kje mu »nese«, kje in kdaj je bil »prekratek« ali »predolg«, kje ga oz. jo je zmanjkalo. 

Pogovor o (ne)upoštevanju pravil je proces, ki nima konca, je krožno vračanje na 

začetek, je stalna kalibracija (samouravnavanje) posameznikov in skupine. Je tudi 

možnost za osebnostno rast.  

 

Teh pravil v naši skupini ne postavlja neka Avtoriteta, temveč si vodje taborov 

prizadevamo organizirati pogovore, v katerih naj bi postopno prihajalo do konsenza, do 

ponotranjenja pravil, do organizacije, ki temelji na medsebojni zavezanosti. Peck (1994: 

115) opozarja, da ima sodobni človek »luknjo v glavi« glede zavedanja o skupini, o 

organizaciji. Čeprav stalno živimo v skupinah, praviloma zelo malo vemo o njih in ne 

osveščamo te ravni dogajanja. Naša inteligentnost je glede skupin podobna švicarskemu 

siru. »Neumni smo glede pravic in potreb drugih in se sorazmerno zelo malo zavedamo 

organizacij, ki jim pripadamo.« 

 

Zame je osebnostna rast v okviru naših taborov pomenila (in še vedno pomeni) tudi 

polnjenje teh lukenj – širjenje zavesti o raznolikosti drugega in o organizacijskem vzorcu, 

ki naju (nas) lahko povezuje. Del tega vzorca povezovanja in sodelovanja so tudi zgoraj 

navedena pravila in pogovor o njih. Zato jih spoštujem. 

Novo desetletje (oz. stoletje) nam prinaša nove probleme, ki se jih brez prostovoljnega 

dela ne bo dalo rešiti, npr. problemi droge, nasilniškega vedenja mladih. V naših 

prostovoljskih projektih smo ob razvijanju konceptov osebnostne rasti in samopomoči 

odkrili načine, s katerimi bo možno učinkovito delati s problemi jutrišnjega dne tudi tam 

(oz. predvsem tam), kjer bodo policijske metode ali medicinske terapije odpovedale. 
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