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Uvod 

 

V ZDA, Veliki Britaniji in drugih razvitih deželah je v devetdesetih letih postalo nasilje 

na delovnem mestu pomembna tema, ki vzbuja vse večje zanimanje javnosti in 

raziskovalcev. Že v osemdesetih letih so nekateri raziskovalci začeli opozarjati na 

naraščanje tega pojava (Maslach, Leiter, 2002). Nasilje na delovnem mestu je po 

ameriških statistikah na tretjem mestu vzrokov za nesreče pri delu in na prvem mestu za 

ženske (Beaver, 1999). Npr. leta 1993 je bilo na delovnem mestu ubitih več kot tisoč 

Američanov. Precej poklicev se je pokazalo kot bolj nevarnih, npr. učitelji, medicinske 

sestre, policaji in varnostniki, socialne delavke idr. Kljub temu še danes npr. ob odločitvi 

za poklicno kariero socialnega delavca le redko kdo pomisli, da bo lahko postal tarča 

nasilnega vedenja (NV) posameznikov, ki jim bo skušal pomagati. Vendar pa podatki 

kažejo, da fizično in verbalno nasilje klientov narašča, tako da so v ZDA socialne delavke 

takoj za policaji izpostavljene največjemu tveganju NV klientov (Newhill, 1995). 

 

Kakšni so vzroki za NV klientov do socialnih delavk in za povečane obremenitve 

socialnih delavk? Med znanstveniki obstaja soglasje, da je nasilje kompleksen pojav, ki 

nastane zaradi interakcije številnih spremenljivk na makro, mezo in mikro ravni 

(Lamovec, Rojnik, 1978; Johnson, 1996; Kobal, 2000) in da je delovno mesto 

mikrokozmos širšega okolja, v katerem se dogaja nasilje (Beaver, 1999). Tudi NV 

klientov do socialnih delavk je odraz številnih dejavnikov in hitrih sprememb v zadnjih 

desetletjih. V socialnodelavski strokovni literaturi prevladuje ocena, da sta se položaj in 

vloga socialnih delavk tako v razvitih kot v razvijajočih se državah v zadnjih dveh 

desetletjih zelo spremenila (Thompson, Murphy, Stradling, 1997). Socialne delavke se 

soočajo s celo vrsto novih izzivov in obremenitev (npr. novi pristopi na področju spolnih 

in fizičnih zlorab v družini, feministično socialno delo) (Leskošek, 1997; Urek, 1997), z 

zelo hitrimi in velikimi spremembami na mikro (npr. potrebe po razvijanju novih 

komunikacijskih spretnosti pri svetovanju klientom) (npr. Walker, 1997; Možina, 2000), 

mezo (npr. spremembe na ravni institucij, potrebe po razvijanju novih oblik 

organizacijske kulture) (Thompson, Stradling, Murphy, O'Neill, 1996; Thompson, 

Murphy, Stradling, 1997; Stritih, 1998; Dragoš, 1998) in makro (npr. politični pretresi, 

padec komunističnih režimov, vključevanje v evropsko unijo) (Miloševič- Arnold, 1998; 

Kavar Vidmar, 2001) ravni. 

                                                           
1
 Miran Možina, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, Slovenski inštitut za psihoterapijo, Trg MDB 5, 

1000 Ljubljana, tel 01 5682541 ali 041748812, E-mail: miran.mozina@guest.arnes.si 
2
 Članek je bil objavljen v Možina, M. Tudi jaz sem lahko žrtev! Verbalno in fizično nasilno vedenje 

klientov do socialnih delavk/cev. Soc. izziv, 2009, letn. 15, št. 29, str. 5-14. 

mailto:miran.mozina@guest.arnes.si


 2 

 

V razvijajočih se državah (kot je tudi Slovenija) se je omajalo zaupanje v državo socialne 

blaginje (Novak, 1997), naredili smo prve korake v privatizaciji in k bolj tržni orientaciji 

javnih služb, decentralizaciji storitev in financiranja (Vončina, 1998), spogledujemo se z 

novimi oblikami menedžmenta, ki poudarjajo učinkovitost (Ambrož, Ovsenik, 2002), 

državni organi in razne službe so začele oblikovati bolj natančne normative in navodila 

(npr. v zvezi s posvojitvami – Tajnšek in sod., 2002), v javnem mnenju narašča zavedanje 

o pomenu sodelovanja uporabnikov (npr. ustanavljanje nevladnih organizacij 

uporabnikov) (Stritih, Možina, 2000) in o pomenu 'uporabništva' (npr. klienti socialnega 

dela se vse bolj pogosto imenujejo 'uporabniki', kar implicira tržni odnos, dogovore, 

pravice do določene kvalitete storitev) (Dragoš, 1998), ideja specializacije (z možnostjo 

fragmentacije) tudi postaja bolj popularna (Banks, 1998). 
 

Kljub temu da v tujini kot tudi pri nas mnogi prepoznavajo velike spremembe na 

področju socialnega dela (npr. Zaviršek, 1997; Miloševič-Arnold, 1998; Stritih, 1998; 

Vončina, 1998), ki pomenijo tudi večje obremenitve socialnih delavk (npr. Brejc, 1994; 

Zdovc, 1998; Cafuta, 1998; Gradišar, 1999; Jaklin, 1999; Maučec, 2000; Štemberger, 

Zagorc, 2000; Cajnko, 2001; Fekonja, 2002), pa primanjkuje sistematičnega raziskovanja 

o povečevanju obremenitev, nevarnosti in stresa socialnih delavk in o tem, kako povečati 

in skrbeti za varnost socialnih delavk na delovnih mestih. 

 

Glavni dejavniki, ki prispevajo k NV klientov do socialnih delavk, so:  

- naraščanje dolgotrajnih socialnih problemov in socialne patologije kot so 

nezaposlenost, revščina (MDDSZ, 2002), rasizem (Rommelspacher, 1996), begunci 

(Rey, 1996), odvisnosti od drog (Flaker in sod., 1999) in alkohola; 

- narava socialnega dela, ki pogosto vključuje vidike socialne kontrole. Po eni strani 

socialna delavka pomaga, po drugi pa ima nadzorovalno vlogo, izvaja javna 

pooblastila, je »podaljšana roka države« in sodeluje pri številnih prisilnih ukrepih in 

pri razdeljevanju virov (Day, 1981; Leskošek, 1994; Slonim-Nevo, 1996; Klemec-

Žvikart, 1998; Vončina, 1998; Stritih, Možina, 1998; Stritih, Možina, 2000). Zaradi 

restriktivne ekonomske politike se zmanjšujejo tudi sredstva za socialno pomoč, 

medtem ko se potrebe po socialni pomoči večajo. Socialna delavka, ki lahko vse manj 

pomaga, ima pa zaradi širjenja socialne zakonodaje vse več administrativnih in 

birokratskih pooblastil, je za kliente vse bolj agent socialne kontrole (Leadbetter, 

1993; Rey 1996). Zaradi ekonomskih restrikcij je tudi manj sredstev za zaposlovanje 

socialnih delavk, izgradnjo varnih delovnih prostorov in za usposabljanje socialnih 

delavk (Newhill, 1995; Rey, 1996, Vončina, 1998); 

-  naraščajoče število klientov s problematiko nasilja, npr. nasilje v družini, zlorabe 

otrok (Zaviršek, 1997) in starejših (Irgl, 1995), ulično nasilje (Baligač, 1998), nasilje 

v šolah. Mnogi od teh klientov imajo duševne motnje. Tudi zaradi trenda 

dezinstitucionalizacije se socialna delavka sooča z vse večjim številom oseb s težjimi 

duševnimi motnjami. Veča se obseg storitev socialnih delavk na domu klientov, 

vendar pa se ne povečuje skrb za varnost socialnih delavk pri tem delu (Rey, 1996); 

- lahek dostop do orožja (Rey, 1996); 
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- ambivalenca javnosti in negativna publiciteta medijev do socialnega dela, ki kritizira 

tako posege kot njihov izostanek predvsem v zvezi s skrbjo za otroke (npr. Kosmač, 

2002; Remškar, 2002; Tomc, 2002).  

 

Raziskovanje NV klientov do socialnih delavk se večkrat povezuje s širšo temo, to je z 

vprašanjem stresa in izgorevanja socialnih delavk na delovnem mestu (Jones, Fletcher, 

Ibbetson, 1991; Smith, Nursten, 1998; Balloch, Pahl, McLean, 1998; Maučec, 2000; 

Maslach, Leiter, 2002; Fekonja, 2002). Zanimivo je, da je bilo odkritje izgorevanja 

povezano s pomagajočimi poklici, saj je Freudenberger leta 1974 priredil ta koncept, ki 

so ga uporabljali na področju odvisnosti od drog, za opisovanje pojava, s katerim se je 

srečal pri sodelovanju z zaposlenimi v službah zdravstvenega varstva (Söderfeldt, 

Söderfeldt, Warg, 1995). Glede nasilja do socialnih delavk pa je zanimivo, da v 

marsikateri študiji o stresu in izgorevanju socialnih delavk raziskovalci niso sistematično 

in eksplicitno spraševali o NV klientov in ga niso proučevali kot pomembnega rizičnega 

dejavnika (npr. Gibson, McGrath, Reid, 1989; Caughey, 1996; Collings, Murray, 1996; 

Thompson, Stradling, Murphy, O'Neill, 1996; Cafuta, 1998; Zdovc, 1998; Gradišar, 

1999; Jaklin, 1999; Štemberger, Zagorc, 2000), kar morda kaže na slepo pego v zvezi s 

tem pojavom. Glede raziskav o stresu in izgorevanju socialnih delavk je važno tudi 

omeniti, da jih je v  primerjavi s proučevanjem izgorevanja pri drugih poklicih 

presenetljivo malo, čeprav je razširjeno prepričanje, da je za izgorevanje socialno delo 

poklic z nadpovprečnim tveganjem (Söderfeldt, Söderfeldt, Warg, 1995). 

 

V zvezi z novimi obremenitvami oz. nevarnostmi socialnodelavske prakse je bilo v tujini 

veliko pozornosti deležno zelo zahtevno obravnavanje neprostovoljnih klientov (Prins, 

1975; Newhill, 1995; Slonim-Nevo, 1996) in razvijanje sposobnosti pomagajočih, da 

napovedo nasilno vedenje klientov (Durivage, 1989; Werner in sod., 1989; Newhill, 

1992, Palmstierna, Wistedt, 2000), pri nas pa je bilo v zvezi z neprijetnostmi in 

nevarnostmi socialnodelavske prakse še največ razprave in napisanega v zvezi s 

prisilnimi ukrepi (npr. Lamovec, 1995; Puhar, 1995; Cafuta, 1998; Leskošek 1994, 2000; 

Zaviršek, 1997, 1998). 

 

Definicija nasilnega vedenja (NV) klientov 

 

NV klientov definiram kot vsako vedenje, bodisi besedno ali telesno nasilje, ki je pri 

zaposlenem na centru za socialno delo povzročilo fizično ali psihično škodo. NV je vsak 

dogodek, kjer pomagajočega (tudi socialno delavko) klient nadleguje, grozi ali telesno 

napade v okoliščinah, ki nastajajo v procesu strokovnega dela s klientom. Vključitev 

netelesnega NV v definicijo temelji na spoznanju, da imajo lahko besedne zlorabe in 

grožnje za žrtve škodljive ali boleče posledice, ki so lahko tako resne kot telesne 

posledice. Razlike so seveda pogosto odvisne od ocenjevalca, vendar v definicijo NV 

vključujem besedno nasilje, ker se lahko stopnjuje in ker dolgotrajna izpostavljenost 

grožnjam in besednemu nasilju lahko resno vpliva na moralo in učinkovitost zaposlenih. 

Taka definicija nasilja seveda omogoča subjektivno definiranje in vključitev širokega 

spektra napadalnega vedenja glede na zaznavo žrtve. V bistvu velja, da karkoli žrtev 

doživi kot nasilje, je nasilje. Seveda lahko tak subjektivni proces vodi v potencialne 

konflikte znotraj določenih timov, kjer posamezniki nasilje različno definirajo ali pa kjer 
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prihaja do razlik med člani tima in vodstvom, kar seveda lahko predstavlja težave tudi za 

raziskovalce.    

 

Prepoznavanje problema NV pacientov oz. klientov in njegov obseg 

 
Za raziskave o prevalenci NV pacientov oz. klientov je značilno pomanjkanje 

standardiziranih operacionaliziranih definicij (npr. semantična zmeda okoli definicij 

agresivnosti in nasilja) in pomanjkanje poenotenih postopkov poročanja o dogodkih NV 

(Leadbetter, 1993; Palmstierna, Wistedt, 2000). Registracija oz. evidentiranje o NV 

pacientov oz. klientov je pomanjkljivo tudi zato, ker so pomagajoči strokovnjaki pogosto 

prepričani, da bi se morali znati varovati in da neuspeh govori o njihovi nekompetentnosti 

(Rey, 1996; Macdonald, Sitorich, 2001). Ker ni dovolj točnih podatkov o številu napadov 

na pomagajoče, ostaja ta problem zavit v meglo, tako da so možna le ugibanja, do 

zaključkov, ki bi temeljili na sistematičnem raziskovanju, pa še vedno ni možno priti.  

 

Poglejmo, kako so se začeli zavedati obsega NV pacientov v ZDA. V psihiatričnih 

bolnicah v ZDA so že konec sedemdesetih let odgovorili na NV pacientov s ciljanim 

izobraževanjem osebja in z uvajanjem politike prijavljanja NV pacientov policiji. Na 

urgentnih enotah so uvedli protokole za prevencijo in omejevanje NV pacientov. Leta 

1988 je Ameriško psihiatrično združenje (American Psychiatric Association) izdalo 

posebno odločbo o varnosti psihiatrov, v kateri so tudi zahtevali oceno NV pacientov. 

Ugotovili so, da je v času svoje kariere 40% psihiatrov doživelo telesni napad. Pri 

družinskih zdravnikih je bil procent še rahlo višji (Rey, 1996). Na zelo frekventiranih 

psihiatričnih urgentnih enotah je v petletnem obdobju 72% zdravnikov doživelo vsaj eno 

grožnjo z orožjem (Dubin, 1993, cit. po Rey, 1996). Med medicinskim osebjem pa so se 

že v osemdesetih letih kot najbolj ogrožene pokazale medicinske sestre (kar 80% jih je 

doživelo vsaj en telesni napad v karieri). Številke pri kliničnih psihologih so podobne kot 

pri družinskih zdravnikih. Tryon (1986, cit. po Rey, 1996) je v naključnem vzorcu 500 

kliničnih psihologov  odkril, da jih je 81% doživelo vsaj en besedni ali telesni napad, bolj 

pogosto zaposleni v javnih službah kot privatni. Še danes je (ne samo v ZDA) večina 

strokovne literature o NV pacientov objavljena na področju psihiatrije (npr. Judofsky in 

sod., 1986; Durivage, 1989; Shah, Fineberg, James, 1991; Tardiff, 1992; Tardiff in sod., 

1997; Taylor in sod., 1998; Bowers, 1999; Appelbaum, Clark Robbins, Monahan, 2000; 

Palmstierna, Wistedt, 1987, 2000; Steinert, Wölfle, Gebhardt, 2000; Isacsson, Rich, 

2001; Milton in sod., 2001; ) ali zdravstvene nege (Farrell, 1997, cit. po Klemenc, Pahor, 

2000) in to v stacionarnem okolju. Na splošno raziskave poročajo o naraščanju NV 

pacientov, da je pojav bolj razširjen v ZDA kot v drugih deželah in da je osebje v 

bolnicah najpogostejša tarča NV pacientov (Newhill, 1995). 

 

Powell in Lloyd (2001) poročata, da tudi v Veliki Britaniji zanesljiva primerjava med 

incidencami o nasilju nad različnimi profili zdravstvenih delavcev še ni možna zaradi 

različnih operativnih definicij nasilja in zaradi različnih stopenj evidentiranja oz. 

poročanja o NV pacientov. Vseeno pa kot temeljne podatke za primerjavo uporabljajo 

rezultate velike nacionalne študije o nasilju nad zdravstvenimi delavci, ki je potekala pod 

okriljem Komisije za zdravje in varnost leta 1987. Takrat so odkrili, da je 1% anketiranih 

utrpel tako hudo poškodbo, da so rabili medicinsko zdravljenje, 11% jih je potrebovalo le 
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prvo pomoč, več kot 18% pa je doživelo verbalne grožnje. Ponovitev raziskave leta 1998 

je pokazala, da so bili največ NV pacientov deležni v psihiatričnih službah in v ustanovah 

za duševno prizadete. Osebje v psihiatričnih bolnicah je izpostavljeno podobno kot 

zdravstveno osebje na urgentnih enotah. Zdravstveno osebje, ki dela v skupnosti, na 

terenu je najbolj izpostavljeno, še posebno grožnjam in besednim napadom. Tudi 

potencialna nevarnost, da utrpijo fizične ali psihološke posledice je večja, ker so izolirani 

od kolegov. Uradno stališče (Health Services Advisory Committee) do besednega nasilja, 

ki ga običajno uporabljajo v definicijah NV, je, da je to delovna obremenitev, ki je 

primerljiva z obremenitvijo v vsakdanjem življenju. Seveda pa je ta nizka stopnja nasilja 

lahko uvod v telesni napad. Trenutne smernice angleškega ministrstva za zdravstvo 

spodbujajo zdravstvene delavce k »ničelni toleranci« do NV pacientov (tako besednega 

kot telesnega) in k temu, da storilce sodno prijavljajo. 

 

Kljub temu da so v ZDA in v drugih deželah opravili precej več raziskav o NV pacientov 

v zdravstvu (predvsem v psihiatriji in pri medicinskih sestrah) kot o NV klientov v 

socialnem varstvu, pa se tudi pri socialnih delavkah nabirajo podatki (kljub pomanjkljivi 

evidenci, zato sklepajo, da so prave številke še precej višje) o NV klientov na vseh 

področjih, kjer so zaposlene (javno ali privatno, centri za socialno delo ali pri stacionarno 

zaposlenih, npr. v domovih upokojencev, psihiatričnih ustanovah). Med drugim se je tudi 

pokazalo, da NV klientov pomembno prispeva k izgorevanju socialnih delavk. Kot bolj 

ogroženi so se pokazali moški od žensk, mlajši in manj izkušeni. Vse bolj raste zavest o 

potrebi po veliki raziskavi, ki bi hkrati zajela čim več držav v ZDA in različna okolja, v 

katerih delajo socialne delavke. Le taka raziskava bi lahko dala pregled o prevalenci in 

obsegu pojava NV klientov do socialnih delavk v celotnih ZDA (Newhill, 1995; Rey, 

1996). 

 

Vodilni glede raziskovanja NV klientov do socialnih delavk so v Veliki Britaniji. Kako je 

tam potekal proces postopnega prepoznavanja te problematike, poročajo Leadbetter 

(1993) ter Balloch, Pahl in McLean (1998). Sredi sedemdesetih let se je v osrednji 

strokovni socialnodelavski reviji British Journal of Social Work pojavila tema o 

nevarnosti tega poklica (Prins, 1975). Po nekaj smrtnih primerih, ko so klienti ubili 

socialne delavke (od leta 1974 do 1990 je bilo ubitih šest socialnih delavk in še precej več 

jih je bilo hudo poškodovanih), so se sredi osemdesetih razširile trditve, da je takoj za 

policaji, socialna delavka najnevarnejši poklic. Leta 1988 je bilo v Nacionalnem poročilu 

o kriminalu v Veliki Britaniji objavljeno, da obstaja za učitelje, delavke v socialnem 

varstvu in medicinske sestre trikrat večja verjetnost, da jim bodo klienti besedno grozili 

kot za druge poklice. Ministrstvo za zdravstveno in socialno varstvo je v drugi polovici 

osemdesetih dalo nove smernice za izobraževanje socialnih delavk o NV klientov in o s 

tem povezanih nevarnostih, spodbudilo objavljanje strokovnih publikacij na to temo in 

naročilo dve raziskovalni poročili. 

 

Na tem mestu naj na kratko omenim samo največjo in verjetno do zdaj najboljšo angleško 

raziskavo o NV klientov do zaposlenih v socialnem varstvu in o vplivu NV klientov na 

stres in zadovoljstvo z delom pri zaposlenih (Balloch, Pahl, McLean, 1998). Izvedli so jo 

v okviru raziskovalne enote Narodnega inštituta za socialno delo na nacionalni ravni v 

petih različnih regijah. Zajela je 1276 posameznikov, ki so jih izbrali iz štirih skupin 
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zaposlenih: menedžerjev, socialnih delavk, delavcev za pomoč na domu (home care 

workers) in osebja socialno varstvenih ustanov (npr. domovi upokojencev, zavodi za 

duševno prizadete, za delinkventno mladino itn.). Rezultati so pokazali, da so zaposleni v 

socialnem varstvu na splošno bolj izpostavljeni stresu in NV klientov kot pa tisti, ki so 

zaposleni v zdravstvenem varstvu. Riziko pa se je razlikoval glede na različne službe 

znotraj socialnega varstva. Na splošno so o največjem zadovoljstvu z delom in o najmanj 

NV klientov poročale socialne delavke za pomoč na domu. Nasprotno pa je bilo največ 

nasilja in stresa deležno osebje socialno varstvenih ustanov, še posebej tisti v vodstvenih, 

menedžerskih vlogah. Bolj izpostavljeni nasilju so bili moški kot ženske, medtem ko je 

bilo tveganje za stres večje pri mlajšem osebju, menedžerjih in socialnih delavkah, ki so 

skrbele za starejše ljudi. 

  

Kljub temu pa tudi v Veliki Britaniji do danes niso uspeli zares premagati zanikanja in 

zanemarjanja tematike NV klientov do zaposlenih v socialnem varstvu tako na politični 

kot tudi na organizacijski ravni in v izobraževanju. Prevladujoči psihološki obrambno 

varovalni mehanizmi do pojavov nasilja v zahodni kulturi so zanikanje, izogibanje, 

minimaliziranje, podcenjevanje, pozabljanje (Lion, Pasternak, 1973). Za nasilje imamo 

slepo pego. Kljub temu da so v Veliki Britaniji glede na ostale razvite dežele zbrali 

največ podatkov (in najbolj kvalitetne podatke) o NV klientov do socialnih delavk, se na 

vsakem koraku bodisi v politiki, v menedžmentu ali v raziskovanju, zatika: 

- javnost in menedžerji socialno varstvenih ustanov še naprej podcenjujejo pojav NV 

klientov. Tako je npr. Johnsonova (1988) opravila kvalitativno analizo uradnih 

navodil za ravnanje z NV klientov na štirih angleških centrih za socialno delo in 

ugotovila, da so se kljub dobrim namenom navodila izognila glavnim dilemam. 

Rešitve, ki so jih navodila ponujala, pravzaprav niso bile nobene rešitve, ampak na 

novo poimenovani stari problemi (npr. za oceno tveganja navodila niso dejansko 

ponujala nobenih novih odgovorov); 

- problem pomanjkljivega sprotnega evidentiranja oz. poročanja o NV klientov se 

nadaljuje, kljub temu da raziskovalci in politiki, ki načrtujejo razvoj socialnega 

varstva, poudarjajo pomembnost le-tega za razvijanje protiukrepov in preventive. 

Rowett (1986, cit. po Macdonald, Sirotich, 2001) je ugotovil, da so socialne delavke 

povedale nadrejenim samo za 5% telesnih napadov klientov. Kot glavni razlog je 

navedel negativni stereotip o žrtvah NV klientov. »Tako napadene kot nenapadene 

socialne delavke so bile mnenja, da je za socialno delavko, ki običajno postane žrtev 

NV klientov, značilno, da sama išče bolj nevarne situacije, konfrontira klienta, 

nepotrebno izziva, je bolj zahtevna, manj fleksibilna, ne zna dobro oceniti tveganja 

oz. možnih nevarnih situacij in jih ne obvlada.« Rowett je sklepal, da tak negativni 

stereotip o napadenih delavkah otežuje, da bi poročale o NV klientov; 

- tudi raziskovalci se srečujejo z metodološkimi problemi, ki so povezani s psihološkim 

varovalnim mehanizmom zanikanja. Retrospektivne študije so nezanesljive zaradi 

težav socialnih delavk z obujanjem spominov na travmatične dogodke povezane z 

NV klientov. Pri anketnih raziskavah ostajajo nejasne izkušnje tistih, ki na anketne 

vprašalnike niso odgovorili. Prav tako retrospektivne študije povedo relativno malo o 

trendih spreminjanja v ocenah NV klientov, o vzročnosti pojavov NV in o vplivu na 

delovno učinkovitost ter delovno moralo socialnih delavk v določenem časovnem 

obdobju.  



 7 

 

Balloch, Pahl in McLean (1998) navajajo še dve pomanjkljivosti obstoječega znanja o 

nasilju v socialnih službah v Veliki Britaniji, ki so jih poskušali preseči v svoji raziskavi: 

- večina raziskav je ciljala na socialne delavke, medtem ko so zanemarili druge 

zaposlene, npr. menedžerje in skupne službe, kljub temu da socialne delavke 

predstavljajo le 10% zaposlenih v službah socialnega varstva; 

- večina raziskav je bila omejenih geografsko ali glede velikosti vzorca. Nekatere 

raziskave so izrecno nosile naslov »raziskave o nasilju«, kar je lahko vplivalo na 

vzorec, ker so spodbujale večje število odgovorov pri tistih, ki so doživeli NV 

klientov.  

 

Raziskave o nasilnem vedenju klientov do socialnih delavk v Sloveniji 

 

Če je raziskovanje o NV klientov do socialnih delavk v razvitih državah relativno 

razdrobljeno, lokalno oz. ozko, nestandardizirano in pogosto nefokusirano (Leadbetter, 

1996), ga v Sloveniji praktično ni. Izjeme so: 

 

1. anketa o splošnem stanju varnosti ljudi in premoženja na CSDjih v Sloveniji, ki jo je 

izvedla Skupnost CSD Slovenije po hudem fizičnem napadu z nožem na socialno 

delavko v CSD Ljubljana Center 1998; 

2. diplomski nalogi študentov Fakultete za socialno delo (Keršič, Šinko, 2003;  Sterle, 

2004); 

3. raziskava Mirana Možine (2004). 

 

K 1) Na vprašalnik, ki je povprašal po obdobju 1993 do 1998 in bil delno odprtega delno 

zaprtega tipa, je odgovorilo 61 od 62 Centrov za socialno delo. Rezultati do zdaj niso bili 

javno objavljeni, saj je bil namen bolj »interni«, to je sistemsko rešiti financiranje za 

zaščito na CSDjih, do česar je po tej anketi tudi prišlo. Vsi CSD-ji so opozorili, da so 

odgovori na vprašalnik le ocena, saj želenih podatkov niso vodili, zato so bili ocenjevalci 

pri interpretaciji previdni. Izkazalo se je, da je največ CSDjev zaznalo največ besednega 

nasilja in groženj. Številke, ki so jih navedli CSDji, so zelo varirale, kar deloma lahko 

pripisujemo subjektivnemu dojemanju nasilja, deloma pa tudi temu, da so nekateri s 

številom groženj upoštevali dejanja, drugi pa stranke. Enotna ocena CSDjev pa je bila, da 

verbalno nasilje klientov narašča. Glede fizičnih napadov so na CSDjih zaznali 1-2 

napada letno (leta 1993), kasneje v letih 1994 do 1997 so zaznali rahel upad, medtem ko 

je v letu 1998 prišlo do bistvenega porasta. V letu 1998 se je fizični napad zgodil na 9 

centrih po enkrat, na treh po dvakrat, na treh so zabeležili 4 fizične napade in na štirih 

centrih po 3 napade. To pomeni, da je bilo v letu 1998 izvršenih 18 fizičnih napadov na 

11 CSDjih. Izvajalci ankete so opozorili, da ni odveč previdnost pri interpretaciji, saj bi 

takšno povečanje lahko pripisali tudi dejstvu, da je bil vprašalnik pripravljen ob 

neprijetnem dogodku na CSD Ljubljana Center ter temu, da so nam dogodki iz leta nazaj 

še blizu in se jih lažje spomnimo. Poškodbe premoženja so se zgodile največkrat enkrat 

letno, v vseh zajetih obdobjih. V letih 1997 in 1998 je bil spet viden porast. V letu 1998 

je bilo tako na desetih CSDjih po enkrat poškodovano premoženje, na treh po dvakrat, na 

enem CSD po trikrat, štirikrat ali petkrat in v enem celo sedemkrat. Ugotovili so, da na 

razlike v obsegu nasilja ni vplivala velikost ali število zaposlenih na centru in prav tako 
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ne ruralno ali urbano okolje. Opazne so bile manjše razlike po regijah – po povečanem 

obsegu nasilja sta izstopali prekmurska in celjska regija, medtem ko je bila koroška 

najbolj mirna. Policijo so centri klicali v povprečju trikrat, 2-4x so ukrepali s pomočjo 

lastnega varnostnika (kjer so ga imeli), 1-25x so reagirali s pomočjo sodelavcev, 

strokovni delavec pa je sam umiril stranko od 2 do 35x. Le trije centri so imeli 

zagotovljeno varovanje s pomočjo varnostnika, eden in pol s pomočjo receptorja, ki je bil 

delavec CSD (pol zato ker ni CSD receptorja le na eni lokaciji), 48 pa jih ni imelo 

zagotovljenega varovanja. Na drugačen način so imeli CSDji zagotovljeno varovanje na 

naslednji način: trije so imeli prostore v občinski stavbi in s tem skupno varnostno 

službo, štirje so imeli »panic stikala« povezana z varnostno službo, eden pa je bil v 

nujnih primerih povezan s policijo. Dva CSDja sta imela varnostno službo organizirano 

le med uradnimi urami, trije redno – vsak dan po 8 ur, eden je imel organizirano 

varovanje prostorov izven delovnega časa in eden med delavniki od 7.00 do 20.00 ure ter 

ob sobotah med 7.00 in 13.00 uro. Ostali centri na to vprašanje niso odgovorili! Glede 

stroškov varovanja so bili najnižji pri varovanju na klic, nato so sledili tisti, ki so bili 

preko panik stikal povezani z varnostno službo. Na 44 CSDjih so imeli zaposleni urejeno 

nezgodno zavarovanje, na 2 so bili zavarovani le v delovnem času, na 12 pa delavci niso 

bili zavarovani. Pet CSDjev je opozorilo, da delavci prispevek za zavarovanje plačajo 

sami, osem pa jih je pripisalo, da bi stroške nezgodnega zavarovanja moralo kriti 

Ministrstvo za delo, družino in socialno varstvo. V predlogih glede načinov varovanja v 

prihodnosti je bilo 29 CSDjev za alarmne naprave povezane s profesionalno varnostno 

službo (panik stikala, video nadzor…), 17 za varnostnika (predvsem večji centri), 8 jih je 

predlagalo, da naj stroške nezgodnega zavarovanja za zaposlene krije Ministrstvo, 7 jih je 

bilo za neposredno povezavo CSDjev s policijo, 6 za nakup zaščitnih sredstev (npr. 

spreji), 5 za učenje o komunikaciji, ki ne vodi v konflikt, 3 za receptorja, ki bi »preveril« 

stranke ob prihodu, nato pa so sledili še naslednji predlogi: v posebnih primerih 

spremstvo policije pri ukrepih na terenu, varovanje premoženja izven delovnega časa, 

združevanje lokacij v lokalni skupnosti in povezava z varnostno službo, preučitev 

možnosti minimalnega beneficiranega delovnega staža za zaposlene na CSD, zaščita 

podatkov v računalniški mreži, fizično varovanje po predhodnem naročilu (npr. uradne 

ure), pogodbeno varovanje, garaže za službena vozila, dosledno prijavljanje nasilnih 

dejanj, na enem CSD pa so bili mnenja, da varovanje ni potrebno. 

 

Na osnovi teh podatkov so od leta 1999 uredili 24-urno nezgodno in življenjsko 

zavarovanje preko kolektivne pogodbe (sindikat, Ministrstvo, CSD-ji) za vse zaposlene 

na CSDjih. Leta 2001 so pri materialnih stroških centrov priznali tudi varovanje. Leta 

2002 pa je prišlo do krovne pogodbe z Ministrstvom, zavarovalnicami in CSDji za 

zavaroanje odgovornosti za strokovne napake. Od 1. 1. 2003 so torej zaposleni na CSDjih 

(podobno kot zdravniki) zavarovani, če je kdorkoli tožen.  

 

K 2) Keršič in Šinko sta intervjuvali 106 zaposlenih na ljubljanskih centrih za socialno 

delo, od tega je bilo 80 žensk in 26 moških. Namen raziskave je bil ugotoviti pogostost 

pojava NV klientov, takojšnje reakcije zaposlenih na nasilni dogodek, dolgotrajnejše 

posledice dogodka, strategije  in tehnike spoprijemanja, oblike varovanja na delovnem 

mestu, razloge za prijavljanje in ne prijavljanje nasilnega dogodka in predlagane 

organizacijske rešitve. Večina udeležencev raziskave je menila, da je verbalno nasilje 
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sestavni del njihovega dela in da sodi k poklicu socialnega dela. Rezultati so pokazali, da 

so vprašani največkrat izpostavljeni verbalnemu nasilju, prav tako pa so mnogi že bili v 

svoji karieri ´žrtve` fizičnega napada. Mnogi niso mogli številčno definirati, kolikokrat so 

bili v karieri in v zadnjem letu izpostavljeni verbalni agresivnosti uporabnika, saj so ji bili 

izpostavljeni (večkrat) vsakodnevno (grožnje, žaljenje, zmerjanje, žaljenje, obtoževanje). 

Povzročitelji incidenta so bili največkrat odrasli moški. Največ vprašanih je reagiralo na 

nasilna dejanja s pogovorom, ki naj bi deloval pomirjajoče, prav tako  so poskušali 

ohraniti profesionalno držo. Najpogostejši dolgotrajnejši vpliv nasilnega dogodka je bilo 

nenehno ukvarjanje z dogodkom (replay). Večino je poleg tega mučila nespečnost, 

depresivnost in jeza. Zanikanje in/ali potiskanje konfliktih vsebin iz zavesti težav seveda 

ne odpravi. Najbolj so bili žrtvam v pomoč sodelavci, družina in prijatelji. Velikokrat so 

našli največ razumevanja, podpore in sprejemanja ravno med sodelavci, saj se tudi oni 

srečujejo s sorodnimi težavami in obremenitvami. Udeleženci raziskave so poročali, da  

pritiski, ki so jih doživljali pri delu, najpogosteje prekoračijo okvire delovne situacije, ter 

se odražajo zlasti na razpoloženju, zdravju, odnosu do partnerja in odnosu do 

uporabnikov. Med dejavniki, ki jim niso bili v pomoč, so vprašani na prvo mesto 

postavili neustrezno razporejen delovni prostor, kar povzroča določene motnje pri delu in 

pogosto negativno vpliva na kvaliteto storitev in na odnos s klienti, ter tudi na samo 

varnost pri delu. Vprašani so se strinjali, da se je potrebno dotakniti organizacije dela v 

smislu boljših delovnih razmer, sodobne opreme in tehničnih sredstev (alarmno stikalo, 

prehodna vrata, receptor) in kar se da urejenega delovnega prostora. Ugotavljali so, da je 

supervizija nujno potrebna in upravičena, čeprav  v vseh delovnih okoljih še ni zaživela 

kot redna oblika strokovne pomoči in učenja. Prav tako so bili udeleženci raziskave 

ozaveščeni, da je potrebna zakonska zaščita, ki bi pravno bolje ščitila strokovne delavce. 

Zaradi izpostavljenosti verbalnemu in fizičnemu NV klientov so zaposleni velikokrat 

razmišljali o menjavi delovnega mesta, a se za to zaradi določenih razlogov niso odločili. 

 

Sterle (2004)  je na koroških centrih za socialno delo ugotovil, da so zaposlene najbolj 

izpostavljene verbalnemu nasilju klientov. V karieri je 22 od 26 vprašanih doživelo 

skupaj 2948 dogodkov verbalnega nasilja, 95-krat uničevanje lastnine in 15-krat fizično 

NV uporabnikov do oseb. V zadnjem letu so bile udeleženke raziskave izpostavljene 

verbalnemu nasilju 268-krat, 12-krat so bili uporabniki fizično nasilni do predmetov in na 

srečo niso doživele v zadnjem letu niti enega fizičnega napada. Največkrat se je nasilni 

dogodek zgodil v pisarni socialne delavke in sicer v 26-ih primerih (59%), sledili so 

dogodki po telefonu v sedmih premerih (16%), nato pa obiski na domu oz. delo na terenu 

(6,13%). Največ nasilnih uporabnikov je bio odraslih moških (27,61%), temu sledijo 

odrasle ženske (27%), nato mladoletnice (6%) in mladoletniki (5%). Najpogostejša vloga 

zaposlenih v odnosu do uporabnika je bila nosilka primera (59%), sledijo naključno 

prisotne (18%), prisotne zraven sodelavke (14%) in svetovalke (9%). V trenutku 

nasilnega dogodka je največ zaposlenih (45%) bilo strah za druge (skrb za druge), sledi 

strah, da jih bo klient napadel (41%) in strah, da bo klient uresničil svoje grožnje. V 18-ih 

primerih ni bilo uporabljeno nobeno orožje (81%), v dveh primerih je bila uporabljena 

sekira (9%), v enem primeru nož (5%) in v enem primeru dežnik (5%). Najpogostejša 

reakcija pri žrtvah je bila pospešeno bitje srca (45%), osem zaposlenih (36%) je ohranilo 

profesionalno držo, sledijo strah (36%), stiskanje v želodcu (31%), šok (31%) idr. 

Dolgotrajnejši vpliv dogodka, ki so ga zaposlene največkrat opisale, je bilo nenehno 
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ukvarjanje z dogodkom (replay) (45%), kar 23% pa jih je povedalo, da dogodek ni imel 

vpliva. Sledita pogosto spominjanje na dogodek (18%) in občutek utrujenosti in 

izmozganosti (18%). V večini primerov niso bili izvedeni nobeni ukrepi v zvezi z 

nasilnim uporabnikom (50%), sledi prijava policiji (35%), nato napotitev uporabnika v 

drugo ustanovo (5%), predlog za podaljšano hospitalizacijo uporabnice (5%) in ena 

zaposlena je poskušala sama ukrepati (5%). Zaposlenim je bil največkrat v pomoč 

pogovor s sodelavkami (95%), sledi vodja (50%), nato družina oz. partner (45%) idr. V 

večini primerov zaposlene niso navedle ničesar, kar jim ne bi bilo v pomoč (90%), enkrat 

je zaposlene dodatno onemegočalo, policija (5%), podcenjevanje učinka dogodka (5%), 

da nihče ni bil na voljo (5%) in neustrezno urejene pisarne (5%). Za pomoč socialnim 

delavkam so zaposlene navajale naslednje organizacijske strukture: dodatno 

izobraževanje za delo z nasilnimi uporabniki (59%), podporno/vzpodbudno supervizijo 

(36%), zaposlitev varnostnika/receptorja (36%) in panik stikala oz. alarmni gumb (27%). 

23% si jih je želelo po dogodku zamenjati poklic, 18% pa delovno mesto. 9% jih je želelo 

oditi na dopust, 5% bi jih najraje ostalo doma. 55% pa si ni zaželelo nič od prej naštetega. 

91% vprašanih se pred zaposlitvijo ni zavedalo nevarnosti poklica-socialnega dela. 

Najpogostejša strategija spoprijemanja v konfliktnih situacijah je bil pomirjajoč pogovor 

z uporabnikom (95%), 18% jih pokliče pomoč, 14% se jih umakne in 5% se jih bori. 68% 

jih je odgovorilo, da na centru nimajo primernih obrazcev in postopka za prijavo nasilnih 

dogodkov, 32% pa jih za to sploh ne ve. O 26-ih vprašanih jih 85% ne prijavi nasilnih 

dogodkov in samo 15% jih prijavi. Najpogostejši razlog za neprijavljanje nasilnih 

dogodkov je, da dogodki niso bili dovolj nevarni oz. dovolj resni za prijavo (73%), sledi 

razlog, da bi prijava negativno vplivala na nadaljni potek dela oz. na delovni odnos z 

uporabnikom (40%), 27% pa jih meni, da je NV klientov sestavni del njihovega dela, 

poklica in zato ne prijavljajo nasilnih dogodkov. Tiste redke, ki prijavljajo nasilne 

dogodke, to storijo ker se želijo zaščititi pred NV klientov v prihodnosti (75%), želijo 

zaščititi svoje sodelavke (50%) in ker želijo dobiti podporo in zaščito (50%). Največkrat 

prijavijo nasilni dogodek direktorici (50%), sledijo prijave policiji in tožilstvu (25%) in 

prijeve varnostni službi (25%). Samo 10 zaposlenih (38%), ki so vse zaposlene na CSD 

Slovenj Gradec, ima v uporabi panik stikala, preostalih 16 (62%) iz drugih centrov pa 

nimajo v uporabi nobenih pripomočkov za večjo varnost. Vseh 26 vprašanih (100%) 

pozna vsaj eno sodelavko, ki je bila izpostavljena kakršnemu koli NV in to ima na njih 

naslednje vplive: 69% jih je bolj previdnih pri delu s klienti, 35% jih je bolj osveščenih, 

da nasilje klientov obstaja in 8% jih pravi, da se je povečal njihov strah, da se utegne to 

tudi njim zgoditi. Kot rezultat nasilnega dogodka se za 45% vprašanih občutki do 

delovnega mesta niso spremenili, za 36% je delovno mesto bolj obremenjujoče in stresno, 

9% pa jih pravi, da so občutki bolj pozitivni kot pred nasilnim dogodkom. Kot rezultat 

nasilnega dogodka se za 36% vprašanih niso spremenili njihovi načini opravljanja 

storitev, 23% jih bolje ocenjuje situacijo in ljudi, 18% jih veliko bolj podrobno razlaga 

stvari in dolžnosti klientom, 14% jih bolj premišljeno odreagira in ohranja večjo distanco. 

 

 

K 3) Namen raziskave Mirana Možine (2004) je bil ugotoviti pogostost in oblike 

nasilnega vedenja klientov pri vzorcu zaposlenih na ljubljanskih centrih za socialno delo 

ter povezave med NV klientov in demografskimi, izobrazbenimi značilnostmi zaposlenih, 

delovnim okoljem, delovnimi obremenitvami, delovnim zadovoljstvom in stresom 
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zaposlenih. V raziskavo sem vključil 98 zaposlenih na ljubljanskih centrih za socialno 

delo, ki so izpolnili vprašalnik in odgovarjali v intervjuju. Vprašalnik in intervju sem 

večinoma sestavil sam, vanju pa sem vključil tudi Lestvico delovnega zadovoljstva in 

Lestvico MOAS (Modified Overt Aggression Scale).  

 

Raziskava je potrdila pomemben obseg različnih oblik NV klientov: v karieri je 98% 

vprašanih doživelo verbalno, 69,4% pa fizično nasilje, v zadnjem letu 85,3% verbalno in 

22,4% fizično. Povprečja obremenitev udeležencev raziskave z NV klientov so bila večja 

kot povprečja ocen drugih delovnih obremenitev, hkrati pa so se z NV klientov 

udeleženci raziskave srečevali pri večini delovnih nalog, kar je pomembno prispevalo k 

njihovim večjim delovnim obremenitvam, npr. predvsem pri delu z opitimi in pod 

vplivom droge ter pri delu z disocialnimi osebami. 

 

Različna delovna mesta so se pokazala povezana s podobnimi, relativno visokimi 

tveganji za verbalno NV klientov, in z različnimi tveganji za fizično NV klientov: 

 

 kjer so imeli manj stikov s klienti in na denarnih pomočeh – družinskih 

prejemkih, so bili manj izpostavljeni fizičnemu NV klientov; 

 na področju dela z mladostniki so bili udeleženci raziskave bolj obremenjeni s 

fizičnim nasilnim NV do sebe; 

 na področjih družina – varstvo otrok – rejništvo in zasvojenosti – »postpenala« so 

se največ srečevali s klienti, ki so najbolj fizično nasilni do drugih ljudi in tudi do 

udeležencev raziskave; 

 področje oseb s posebnimi potrebami – skrbništvo – starostniki je bilo glede 

fizičnega NV klientov vmes med najbolj in najmanj izpostavljenimi delovnimi 

mesti. 

 

Hipoteza, da so moški bolj izpostavljeni NV klientov kot ženske, se ni potrdila, pokazalo 

se je le, da so moški doživeli več fizičnega NV klientov v zadnjem letu. Mlajši in manj 

izkušeni udeleženci raziskave, to je s krajšo delovno dobo, so v zadnjem letu doživeli več 

verbalnega in fizičnega NV klientov, starejši in bolj izkušeni pa so doživeli težje najhujše 

NV klientov do kogarkoli in do sebe, zaradi kumulativnega učinka pa tudi več verbalnega 

nasilnega vedenja klientov v karieri. Udeleženci raziskave s srednjo izobrazbo, ki so 

večinoma delali na denarnih pomočeh – družinskih prejemkih, so bili manj obremenjeni s 

fizičnim NV klientov do drugih in do sebe. Udeleženci raziskave s pomagajočimi poklici 

in tisti z dodatnimi usposabljanji so se bolj srečevali s težjimi klienti in so bili bolj 

izpostavljeni fizičnemu NV klientov kot tisti z nepomagajočimi poklici in brez dodatnih 

usposabljanj. Udeleženci raziskave s krajšim delovnim stažem so bili v zadnjem letu bolj 

izpostavljeni fizičnemu NV klientov in glede na tiste s srednje dolgim delovnim stažem 

tudi bolj obremenjeni z verbalnim NV klientov in NV klientov do sebe. Najbolj pa so bili 

fizičnemu in verbalnemu NV klientov izpostavljeni in so se z njim počutili najbolj 

obremenjeni tisti z daljšim delovnim stažem (nad 15 let) tudi zato, ker so večinoma delali 

na bolj zahtevnih delovnih mestih (npr. področje družine). Delovno zadovoljstvo je bilo 

manjše pri udeležencih raziskave, ki so bolj obremenjujoče doživljali fizično NV klientov 

do predmetov in do drugih. Obratno pa so doživljali večje zadovoljstvo tisti udeleženci 

raziskave, ki so doživeli več fizičnega NV v karieri in v zadnjem letu. Udeleženci 
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raziskave, ki so bili bolj izpostavljeni verbalnemu NV klientov in lažjim oblikam 

fizičnega NV klientov, so doživljali več stresa na delovnem mestu. 
 

Raziskave o stresu in izgorevanju socialnih delavk v Sloveniji 

 

Poleg zgoraj omenjenih raziskav o NV klientov do zaposlenih na centrih za socialno delo  

je bilo v Sloveniji narejenih nekaj raziskav o stresu in izgorevanju socialnih delavk na 

delovnem mestu (npr. Cafuta, 1998; Zdovc, 1998; Gajić, Kersnik, 1999; Gradišar, 1999; 

Jaklin, 1999; Maučec, 2000; Štemberger, Zagorc, 2000; Fekonja, 2002), vendar pa NV 

klientov do socialnih delavk in vpliv NV klientov na stres in izgorevanje socialnih delavk 

bodisi sploh ni omenjeno (npr. Cafuta, 1998; Zdovc, 1998; Gradišar, 1999; Jaklin, 1999; 

Štemberger, Zagorc, 2000), ali pa je omenjeno mimogrede, bolj skicirano, tako da na 

nacionalni ravni ostaja tematika praktično neraziskana: 

 

- Maučec (2000) je anketirala vseh 22 zaposlenih na Centru za socialno delo Murska 

Sobota in v delu ankete o nevarnostih, ki so jim zaposleni izpostavljeni, izvedela, da 

je bila za 12 (55%) anketirancev največja nevarnost agresivnost klientov, za 8 (36%) 

grožnje klientov, za 4 (18%) ogroženosti socialnih delavk pri klientih doma in za 2 

(9%) konflikt s strankami. Na vprašanje o varnostnih ukrepih so vsi anketirani 

izjavili, da so pred agresivnim vedenjem klientov fizično zaščiteni z varnostno službo 

ob uradnih dnevih. 14 jih je navedlo tudi ukrep varovanja objekta, saj so od januarja 

2000 priključeni na Varnost Maribor z alarmnim sistemom in vsak uslužbenec ima v 

pisalni mizi vgrajen alarmni gumb, ki se ob dotiku sproži. Dve socialni delavki 

navajata kot varnost na terenu mobilni telefon, ker lahko ob nevarnosti pokličeta na 

pomoč; 

- Fekonja (2002) je anketiral 12 zaposlenih na Centru za socialno delo Gornja Radgona 

in ugotovil, da se jih 7 (58%) počuti na delovnem mestu varne, 5 (42%) pa ne in so 

razloge za to opisale takole:  

1. "ker je prevelik poudarek samo na pravicah strank, strokovni delavec pa ni 

pomemben, ampak je potrebno le delati"; 

2. -"zaradi doživete izkušnje fizičnega napada s strani klienta in ker ni zagotovljene 

stalne prisotnosti varnostne službe, kar bi bilo zaradi izpostavljenosti socialnih 

delavcev pri reševanju določene problematike nujno potrebno"; 

3. "ker razen obhoda varnostnika enkrat dnevno ni poskrbljeno za nobeno varnost in ko 

si sam v pisarni s stranko, ki te ogroža, lahko samo vpiješ in upaš, da te kdo reši"; 

4. "ker nimam nobene možnosti (npr. kakšen gumb), da bi v primeru izbruha oz. 

fizičnega napada lahko nekoga obvestila, da potrebujem pomoč oz. da sem v 

nevarnosti" in "ker obstaja morebitna nevarnost pri terenskem delu" in "ker te delovni 

kolektiv - kdorkoli in kadarkoli lahko nadere"; 

5. "ker so stranke vedno bolj agresivne (tudi ženske), zaradi nenehnih verbalnih groženj 

in tudi fizičnih napadov" in "ker nimamo stalnega varnostnika, ki bi že s svojo 

prisotnostjo onemogočil morebitnega pretepača". 

Fekonja je tudi ugotovil, da sta dve socialni delavki utrpeli telesne poškodbe zaradi NV 

klientov. "Vse to se je dogajalo še v starih prostorih centra, kjer ni bilo dovolj 

poskrbljeno za fizično varovanje, vendar spomin na dogodek ostaja. Po izjavah 

zaposlenih imajo sedaj v novih prostorih centra možnost fizičnega varovanja, tako da se 

zaposleni čutijo bolj varne."  
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Raziskave o nasilnem vedenju pacientov od medicinskih sester, do zaposlenih v 

psihiatričnih bolnicah in v službah za nujno medicinsko pomoč v Sloveniji 

 

Dober zgled slovenskim socialnim delavkam so lahko medicinske sestre, ki so leta 1999 

organizirale strokovno srečanje z mednarodno udeležbo (in nato izdale zbornik; glej 

Klemenc, Pahor, 2000) na temo Nasilje in spolno nadlegovanje na delovnih mestih 

medicinskih sester v Sloveniji. V zborniku so med drugim objavljeni rezultati anketne 

raziskave, ki so jo leta 1999 izvedle v organizaciji Društva medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov. Prvič v zgodovini zdravstvene nege na Slovenskem je bilo tako na 

reprezentativnem vzorcu raziskano nasilje v zdravstveni negi (Kemenc, Pahor, 2000). S 

pomočjo analize 376 veljavnih vprašalnikov so npr. ugotovile, da je 28,5% sester 

(kadarkoli v času njihove kariere) telesno napadel bolnik, 4% svojci in 3% zdravnik. 

Tipična medicinska sestra, ki se ji dogaja največ nasilja na delovnem mestu v Sloveniji, 

je srednja medicinska sestra/zdravstveni tehnik. Kraj zaposlitve oz. vrsta zdravstvene 

ustanove nista pomembni. Lahko je zaposlena v bolnišnici, v zdravstvenem domu, domu 

za ostarele, v šoli in drugod. Doživlja največ verbalnega in psihičnega nasilja, 

najpogosteje ob delavnikih v dopoldanskem času. Nasilje izvajajo nadrejeni, pa tudi 

lastne kolegice niso redkost (t.i. horizontalno nasilje). Največ nasilja, predvsem 

verbalnega in psihičnega, izvajajo zdravniki, sledijo bolniki in nato lastne kolegice in 

kolegi. Pri telesnem nasilju prednjačijo bolniki, kar gre verjetno na račun visokega deleža 

odgovorov iz psihiatrije. Nasilna dejanja se ponavljajo, saj se je v 42% nasilje zgodilo 

več kot desetkrat, iz česar lahko sklepamo, da še ne delujejo učinkoviti mehanizmi 

preprečevanja NV nad sestrami. Neprijetni dogodek, če se nasilje že zgodi, zaupa 

medicinska sestra kolegici, drugemu zaposlenemu, domačim ali nikomur. Pri tem se 

medicinske sestre o že povzročenem nasilnem dogodku ne počutijo sposobne nasilja 

preprečevati ali ustrezno ravnati. V 40% bi sestre potrebovale primeren nasvet (Klemenc, 

Pahor, 2000). O spolnem nasilju/nadlegovanju je poročalo 34% vprašanih sester (kar je 

precej manj kot npr. v Veliki Britaniji in na Irskem - 48 do 76% in v ZDA – kar 97%). 

Najbolj pogosta povzročitelja sta zdravnik in bolnik. Dogaja se najpogosteje v 

dopoldanskem času in se ponavlja, kar kaže na slabo prepoznavanje in preprečevanje. 

Najpogostejše so nebesedne in besedne oblike. Problem spolnega nasilja/nadlegovanja 

poskušajo medicinske sestre rešiti v okviru svoje delovne skupine (Planinšek, Pahor, 

2000).   

 

Dober zgled socialnim delavkam je lahko tudi osebje zaposleno v psihiatričnih bolnicah, 

ki je začelo več pozornosti posvečati vprašanjem NV pacientov in varovanja na delovnem 

mestu. Dernovšek in Novak-Grubič (2001) sta izdelali priporočila in smernice za uporabo 

posebnih varnostnih ukrepov v psihiatriji. Dernovšek s sod. (1999a,b) je izvedla 

primerjavo prevalence in obravnavanja NV pacientov na dveh enotah intenzivne 

psihiatrične nege (v Ljubljani in Begunjah). Duševne motnje, kjer pride do urgentnih 

stanj, v katerih je pacient lahko nevaren sebi in drugim, so strokovno dobro obdelane in 

predstavljene širši strokovni javnosti (npr. Kobal 1999, 2000; Romih, Žmitek, 1999;). 

Posebne pozornosti so bile v zadnjih letih deležne tudi dileme ob neprostovoljni 

hospitalizaciji, ki se v veliki meri odpirajo zaradi NV pacientov in zaščite okolja (npr. 

Romih, Žmitek, 1995; Možina, 2000), medtem ko v socialno delavskih strokovnih krogih 



 14 

prevladujejo glasovi, ki opozarjajo na "zatiranje v azilih za duševno bolne" in poudarjajo 

pravice klientov in pomen uvajanja zagovorništva (npr. Flaker, 1993; Dušič, 1994; 

Lamovec, 1993, 1995, 1997), zanemarjeno pa ostaja vprašanje varnosti socialnih delavk 

v situacijah, ko se odpira vprašanje nujne, večkrat tudi neprostovoljne hospitalizacije. 

 

Kot dober zgled velja nenazadnje omeniti tudi raziskavo o obravnavanju NV pri bolnikih 

z duševnimi motnjami v službah nujne medicinske pomoči in na terenu (Cvitkovič, 

2001). Pri bolnikih z duševnimi motnjami je bilo NV prisotno v 16%. Zdravniki so v 

32% izrazili odpor do takšnega dela, v 21% pa so navedli težave z bolniki. Na soočenje z 

NV kaže tudi prisotnost policije, ki je bila prisotna v več kot 20% obravnav, pri terenskih 

obravnavah bolnikov pa v več kot 40%. Z NV pa se splošni zdravniki ne srečujejo samo 

v zvezi z obravnavo bolnikov z duševnimi motnjami. NV se vse bolj pogosto pojavlja 

tudi pri drugih bolnikih in njihovih spremljevalcih. Zdravstveno osebje je vse bolj 

pogosto tudi žrtev telefoničnih groženj in naključnih incidentov nasilja. 
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