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Povzetek 

 

Dejavnost današnjega Društva za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev se 

odvija na dveh glavnih področjih: - terapevtski tabori kot oblika miljejske terapije za 

otroke in mladostnike s psihosocialnimi težavami, - izobraževanje iz kibernetike 

psihoterapije ter iz sistemske in družinske psihoterapije in svetovanja. Društvo Odmev 

oz. Sekcija za sistemsko psihoterapijo tega društva je od ustanovitve vključena v 

Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo. Potem ko predstaviva terapevtske tabore 

društva Odmev, prikaževa razvoj sistemskega pristopa na stičišču prostovoljnega dela, 

socialnega dela in psihoterapije, ki se je začel leta 1975 v okviru Terapevtske kolonije za 

otroke s psihosocialno problematiko pod vodstvom Bernarda Stritiha. V osemdesetih 

letih so se poletni tabori pod vplivom dinamične psihiatrije razvili v smer miljejske 

terapije, v devetdesetih pa je bil bistven vpliv kibernetike drugega reda ter sistemskih 

teorij in praks. Raziskovanje in uporaba konceptov samoorganizacije in samopomoči sta 

vnesla novo kvaliteto v delo s klienti in v usposabljanje prostovoljnih sodelavcev.  
 

 

Uvod 
 

Prikazala bova nekaj mejnikov v razvoju sistemskega pristopa na stičišču prostovoljnega 

dela, socialnega dela in psihoterapije, ki se je začel leta 1975 v okviru Terapevtske 

kolonije za otroke s psihosocialno problematiko pod vodstvom Bernarda Stritiha (glej 

tabelo 1). Gre za avtohton razvoj, v katerem nismo kopirali tujih učiteljev in zgledov, 

ampak z njihovo pomočjo razvijali lastno integracijo sistemskih teorij in praks. Hkrati 

smo negovali odprtost za dialog z drugimi psihoterapevtskimi modalitetami, ki so v 

osemdesetih letih začele prihajati v slovenski prostor. 

 

Dejavnost današnjega Društva za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev se 

odvija na dveh glavnih področjih: 

 

- terapevtski tabori v času počitnic kot oblika miljejske terapije za otroke in 

mladostnike s psihosocialnimi težavami, ki potekajo nepretrgano od leta 1975. V 

devetdesetih letih nam je uspelo  razmahniti dejavnosti tudi med letom, ko so 

sodelavci društva pomagali otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam 

                                                           
1 Mag. Leonida Kobal, psihologinja, asistentka na Fakulteti za socialno delo, Topniška 31, 1000 Ljubljana, 

e-mail: leonida.kobal@gmail.com 

Miran Možina, dr. med., spec. psihiater, asistent na Fakulteti za socialno delo, Topniška 31, 1000 

Ljubljana, tel 041748812, e-mail: miranmmozina.slo@gmail.com 
2 Članek je bil objavljen v Kobal, L. in Možina, M. (2004). Razvijanje sistemske kompetentnosti in 

sistemske psihoterapije v okviru društva Odmev. V Bohak, J. in Možina, M. (ur.). Kompetentni 

psihoterapevt. Zbornik prispevkov 3. študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.Maribor: 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo: 19-28. 

mailto:leonida.kobal@gmail.com
mailto:miran.mozina@fsd.si


 2 

(učna pomoč, sociokulturno delo, delo z družinami, sodelovanje s šolami). Hkrati 

so se nekateri prostovoljni sodelavci udeleževali terapevtskih skupin in skupin za 

osebnostno rast oz. samopomoč; 

 

- izobraževanje iz sistemske in družinske psihoterapije in svetovanja. Že v drugi 

polovici osemdesetih let smo v okviru priprav za tabore intenzivirali 

izobraževanje prostovoljcev. V devetdesetih smo poleg tega organizirali vse več 

seminarjev iz sistemskega pristopa na področju psihosocialne pomoči za širši 

krog ljudi iz pomagajočih poklicev, ki delajo v socialnem in zdravstvenem 

varstvu pa tudi v dobrodelnih in prostovoljskih organizacijah. Prav tako smo v 

devetdesetih skupaj s kolegi iz bivše Jugoslavije v okviru Šole kibernetike 

psihoterapije (podiplomski program v okviru zagrebške Medicinske fakultete) 

razvijali kibernetski in sistemski pristop v psihoterapiji in na drugih področjih 

psihosocialne pomoči. Leta 2003 smo s kolegi iz Hrvaške (učitelji kibernetike 

psihoterapije: Inka Miškulin, Branko Petris, Robert Duras) začeli z novim 

ciklusom štiriletnega izobraževanja iz kibernetike psihoterapije – sistemskega 

pristopa. Leta 2002 pa smo v sodelovanju s Petrom Nemetschkom začeli s triletno 

sistemsko družinsko  edukacijo (Možina, Kramer, 2002; Nemetschek, 2003). 

 

Najprej si bolj podrobno poglejmo, kako danes izgledajo terapevtski tabori, nato pa se 

bomo ozrli še v zgodovino razvoja sistemske kompetentnosti in sistemske psihoterapije v 

v okviru društva Odmev.  
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Tabela 1: Pomembni mejniki in stiki v razvoju sistemskega pristopa v okviru Društva za 

prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev 

 

LETO oz. OBDOBJE PROJEKT oz. 

SODELOVANJE Z 

ORGANIZACIJAMI 

NOSILEC PROJEKTA 

oz. UČITELJ 

Od leta 1975 do danes Terapevtski tabori Bernard Stritih 

Od leta 1980 do danes 

 

Svetovno združenje za 

dinamično psihiatrijo 

Günter Ammon 

 

Od leta 1985 do danes 

 

Šola kibernetike 

psihoterapije 

Graham Barnes 

 

Od leta 1988 do danes 

 

Nemško združenje Miltona 

H. Ericksona 

Bernhard Trenkle 

 

Od 1995 do danes Društvo za prostovoljno 

delo in psihosocialno 

pomoč Odmev 

Bernard Stritih, 

 Miran Možina 

Od leta 1995 do danes 

 

Nemško združenje za 

družinsko terapijo in 

svetovanje 

Peter Nemetschek 

 

Od leta 1996 do danes Izbirno področje 

Kibernetika psihosocialne 

pomoči na Visoki šola za 

socialno delo (od 2002 

Fakulteta za socialno delo) 

Bernard Stritih, 

 Lea Šugman Bohinc, 

Miran Možina 

Od leta 1998 do danes 

 

Slovenska krovna zveza za 

psihoterapijo 

Janko Bohak 

 

Od leta 2002 do danes Triletno izobraževanje iz 

sistemske in družinske 

terapije in svetovanja 

Peter Nemetschek¸ 

Miran Možina, 

 Mojca Kramer 

Od leta 2003 do danes Štiriletno izobraževanje iz 

kibernetike psihoterapije – 

sistemskega pristopa v 

okviru Mednarodne šole za 

kibernetiko psihoterapije 

Miran Možina, Lea 

Šugman Bohinc, Inka 

Miškulin, Branko Petris, 

Robert Duras 

 

 

Terapevtski tabori društva Odmev za otroke in mladostnike kot oblika miljejske 

terapije 

 

Društvo Odmev organizira psihoterapevtske tabore za otroke in mladostnike s 

psihosocialnimi težavami skupaj z njihovimi vrstniki, ki nimajo posebnih (psihološko, 

socialno delavsko ali psihiatrično obravnavanih) težav. V času poletnih počitnic 

pomagajoči in uporabniki taborijo v šotorih okrog dvajset dni. Strokovni tim sestavljajo 

vodje in supervizorji (psihologi, psihiater, socialni delavci s psihoterapevtsko edukacijo) 

ter prostovoljci (prevladujejo študenti/ke socialnega dela, psihologije, socialne 

pedagogike, medicine, vedno pa se priključi tudi nekaj strokovnjakov iz pomagajočih 

poklicev). Tabora se povprečno udeleži 25 prostovoljcev in 35 otrok in mladostnikov.c 

 



 4 

Pred vsakim taborom društvo organizira priprave za prostovoljce, ki se v obliki 

celodnevnih srečanj vrstijo enkrat mesečno v pomladnih mesecih. Prve priprave so 

namenjene medsebojnemu spoznavanju in večanju občutljivosti za lastno ranljivost preko 

predavanj in pogovorov v malih in veliki skupini. Na drugih pripravah vodje tabora 

posredujejo znanja o vodenju skupine, skupinskem procesu in dinamiki v obliki 

predavanj, video analiz, izkustvenih pogovornih skupin in igre vlog z uprizoritvijo 

primerov iz predhodnih taborov. Na tretjih pripravah pa se prostovoljci soočijo s temami, 

ki so pomembne za razumevanje dinamike otrok na taboru, z opisi možnih odnosnih in 

intrapsihičnih vzorcev otrok in uporabnimi intervencami. Prostovoljci si tudi razdelijo 

vloge na taboru in nakažejo, s kom bi želeli sodelovati v malih skupinah. Prostovoljci, ki 

se taborov udeležujejo že več let in prevzemajo vloge vodij malih skupin, pa imajo ob 

»glavnih« pripravah še dodatne priprave, na katerih se dobijo enkrat mesečno za en 

večer. V mali skupini poglobljeno predelujejo teme s področja skupinskega dela, 

psihoterapije, razvojne psihologije in psihopatologije.  

 

Zaradi velike zahtevnosti dela na taboru prostovoljci na pripravah pred taborom 

sprejmejo skupni dogovor, ki ima dva dela: dogovor o (samo)aktivaciji in dogovor o 

zaupanju (Stritih, 1998; Možina, 2000).  

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; 

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

prijavljal motnje, odstopanja od želene smeri;  

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

inventarja; 

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

mamil, da ne bo začenjal novih seksualnih razmerij; 

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

aktivnosti; 

- namesto kaznovanja iskal nove in nove možnosti odzivanja na odklone; 

- 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 otrocih držal v skupini in da se ne bo posmehoval 

drugim v zvezi z njegovimi težavami; 

- 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).  

 

Vodje tabora se zavedajo, da so pravila zahtevna in da jih nihče ne bo mogel cel tabor 

vsak trenutek uresničevati oz. spoštovati, da bo torej vsakemu »drselo«. Računajo pa na 

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

pogovor o (ne)izpolnjevanju pravil. 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 (Možina, 2000).  
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Pred vsakim taborom opravijo vodje tabora in prostovoljci, ki so prerasli v strokovne 

sodelavce, pogovore s starši, rejniki in/ali vzgojitelji, socialnimi delavci in psihologi, ki 

obravnavajo otroke ali mladostnike. Cilj pogovorov je pridobiti osnovne informacije o 

otrokovi intrapsihični dinamiki in odnosni situaciji ter prevereti, ali je za danega otroka 

terapevtski tabor primerna oblika pomoči. Hkrati sodelavci društva tudi osebno 

posredujejo pomembne informacije o življenju na taboru in vzpostavijo stik z možnostmi 

za nadaljnje sodelovanje. Tik pred taborom in v jeseni po taboru organizirajo prostovoljci 

tudi skupno družabno srečanje za otroke in starše.  

 

Vodje taborov na začetku prostovoljcem ne posredujejo podatkov o problemih otrok, 

razen ko je to nujno, npr. o jemanju določenih zdravil, o enurezi, enkoprezi, nočnih 

morah, kleptomanskih nagnjenjih. Značilno za njihov način dela je, da ima vsak 

prostovoljec možnost spoznati otroka ali mladostnika v živem stiku, ko z njim sobiva v 

prostem času v naravnem okolju na taboru, ne pa kot diagnostično kategorijo. Ko 

prostovoljec razvije z določenim otrokom odnos, dobi od vodij potrebne informacije oz. 

namige za strategijo dela. Pri otrocih, ki s svojim destruktivnim vedenjem odpirajo 

vprašanja, stiske in dileme pri večini prostovoljcev, pa vodje organizirajo ti. »krizne 

mreže« prostovoljcev, ki se bolj sistematično ukvarjajo z določenim otrokom, tudi na 

podlagi informacij o njegovi pretekli zgodovini. 

 

Približno polovica otrok se udeleži več taborov zapored in pomagajo pri prenašanju 

taborne kulture na novince. V veliki meri posredujejo otroke centri za socialno delo, 

šolske svetovalne službe, vzgojni zavodi, včasih tudi družine same. V anamnezi otrok so 

pogosto različne vrste zlorab (fizične, spolne, čustvene), razpadle družine, alkoholizem, 

duševna bolezen, smrt, odsotnost staršev. Za vedenje otrok je v veliki meri značilna 

hiperaktivnost, navzven ali navznoster usmerjena agresivnost, socialna izoliranost, 

bojazljivost, promiskuitetnost, delinkventnost in seveda tudi marsikaj pozitivnega, kar 

navadno pomagajoči odkrijejo v skupnem bivanju z njimi. Neobravnavani otroci pa so v 

večini primerov lastni otroci (ter njihovi prijatelji) ali sorodniki prostovoljcev. 

Prostovoljci se pridružijo psihoterapevtskemu taboru preko ustnega izročila bivših 

udeležencev tabora in preko stika z vodji in strokovnimi sodelavci društva.Taboru se 

priključijo zaradi želje po praktičnih izkušnjah v delu z otroki in iz želje po osebnostni 

rasti in spremembi.  

 

Dan na taboru se začne s sestankom za prostovoljce ob sedmih zjutraj, kjer prostovoljci 

poročajo o dogajanju v taboru v večernih urah in ponoči. Osvetljujejo medosebno 

dinamiko s posameznimi otroci in dogajanje med otroki in se pripravijo na naloge 

tekočega dne. Sledi bujenje otrok, jutranja telovadba, umivanje, zajtrk, pospravljanje in 

ocenjevanje šotorov ter zbor, ko se zbere v krogu cela taborna skupnost. Vodje malih 

skupin poročajo o dogajanju v malih skupinah. Nato male skupine – vodi, ki so 

sestavljeni iz otrok in prostovoljcev, odidejo v vodov kotiček – prostor v gozdu, ki si ga 

je skupina uredila kot svoj prostor. V vodovem kotičku se lahko igrajo, pogovarjajo, 

rišejo, pripravljajo točke za nastop ob kresu ipd, ob tem pa se tke odnosna mreža. 

Dvakrat v toku tabora osvetljujejo medosebne odnose v mali skupini kot tudi v timu 

prostovoljcev s sociogrami. Sledi kosilo in sestanek prostovoljcev, kjer osvetljujejo 

dopoldansko dogajanje v malih skupinah, odnose med sovodji. Vodje ali supervizorji 

lahko pripravijo tematski sestanek in pogovor o popoldanskih aktivnostih ali posebnih 

projektih. Popoldan potekajo različne delavnice: športna, dramska, plesna, novinarska, 

likovna, ipd. Pred večerjo se še enkrat sestane taborna skupnost (vsi otroci in 

prostovoljci). Po večerji so na vrsti socialne igrice, dejavnosti okrog tabornega ognja, 
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indijanska savna. Pomemben trenutek je uspavanje, ko prostovoljci poskrbijo za otroke 

tako, da jim berejo pravljice, se pogovarjajo, jih masirajo. Večina prostovoljcev tudi spi 

skupaj v šotoru z otroki in mladostniki. Ponoči prostovoljci izmenično stražijo ob 

tabornem ognju ter s tem zagotovijo mir, varnost in pomoč v nočnih urah. 

 

V prvem tednu tabora je poudarek na spletanju socialne mreže, zato je program kljub 

jasni dnevni strukturi manj natrpan. Vodje prostovoljce bolj izrazito spodbujajo k 

budnemu spremljanju otrok, k iskanju bolj pristnih stikov z njimi in k razvijanju iniciativ, 

ki jih dajo otroci sami. Pomembna faza v razvoju taborne skupnosti je, ko se po okoli 

štirih dneh poveča agresivnost in nestrpnost otrok, ko začnejo preizkušati meje, 

prostovoljci pa začutijo utrujenost, ki je pogosto povezana z nemočjo ob raznih agiranjih 

otrok. V tej fazi je npr. med drugim pomembna organizacija rokoborb, katerih cilj je 

konstruktivno preokvirjanje agresivnosti, in organizacija iger brez meja, kjer se 

destruktivna agresivnost otrok prevesi v konstruktivno tekmovalnost in sodelovanje. V 

nadaljevanju tabora sledijo tudi večji projekti, ki vključujejo celotno taborno skupnost, 

npr. priprave velikih kresov z nastopi malih skupin in posameznikov (trikrat v času 

tabora), indijanski dan, ki traja dva dni, izlet na morje, dan ljubezni, bivakiranje, pohod v 

hribe. Organiziranje teh projektov temelji na izkušnjah miljejske terapije, kjer je glavni 

cilj pomoč skupini, da sodeluje na določenem projektu, ob tem pa se odigravajo različne 

intrapsihične in medosebne nezavedne teme. V interakcijah tu in zdaj imajo prostovoljci 

možnost, da otroku neposredno pomagajo do nove izkušnje sebe in drugega.   

 

Glavna teoretična modela za organizacijo in interpretacijo dela na taboru sta sistemski 

pristop (Možina, 1999) in dinamična psihiatrija (Ammon, 1979,1982). Temeljna metoda 

dela pa je miljejska terapija (Ammon, 1977).  

 

Že v samem začetku (od leta 1975) projektov prostovoljnega dela (začetki taborov) so 

strokovni sodelavci računali na to, »da se bo med otroki oziroma mladostniki in študenti 

(prostovoljnimi sodelavci) vzpostavilo zaupanje, ki bo omogočalo razvoj malih skupin v 

smeri miljejsko-terapevtskega dela in da bo s tem ustvarjen drugačen, kvalitativno nov 

prostor za socialno učenje otrok in prostovoljnih sodelavcev. S tem naj bi se spremenila 

tudi slika (zemljevid) sveta, ki otrokom služi za orientacijo v vsakdanjem življenju. 

Otroci naj bi se učili spoznavati svoje omejitve in izražati svoje potrebe po pomoči 

drugih ljudi (vrstnikov in odraslih).« (Stritih, Možina, 1998).  

 

Miljejska terapija poteka v skupini (na taboru v ti. »vodih«), ki se je zbrala prostovoljno 

in ima enega ali več vodij - terapevtov. Skupina dela na določenem projektu, na taborih 

npr. poslikava kamnov, postavitev indijanskega totema, priprava nastopa za praznovanje 

ob tabornem ognju, postavljanje kamnite peči za peko kruha, itd. Težišče skupine je na 

sedanjosti, na odnosih tukaj in zdaj. V kolikor se odprejo težje travme iz preteklosti, tako 

prostovoljci kot otroci in mladostniki le-te rešujejo na dodatnih individualnih in 

skupinskih terapevtskih pogovorih. Preko ti. tretjega objekta (projekt) se lahko odigrajo 

mnoge nezavedne kognitivno-čustveno-vedenjske sheme v odnosih tukaj in zdaj. 

 

V projektnem delu po vodih vsi udeleženci odkrivajo svoje vire in razvijajo potenciale za 

sodelovanje v skupnosti. Vodi so skupine za organizacijo vsakdanjega življenja, terapevti 

pa so vzorniki in partnerji. Pomembno je, da se člani med seboj resno upoštevajo, da so 

pozorni drug do drugega, da ima vsak svojo mesto v skupini, da je komunikacija 

pretočna, da so interakcije pregledne. Za vsako miljejsko skupino in skupnost kot celoto 

je dobra heterogenost, ker se lahko člani, ki so različni glede na starost, izobrazbo, 
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religiozno pripadnost, osebnostno strukturo in problematiko, socialni status, 

dopolnjujejo. Vodje vodijo skupine in skupnost po principih skupinske dinamike. 

Skupine in skupnost potrebujejo jasne meje glede članov, ki ji pripadajo, in glede nalog, 

ki naj bi jih izpolnile. Terapevtski milje tabora je torej taborna skupnost kot velika 

skupina in mreža malih skupin (vodi, interesne skupine), v kateri si člani nudijo 

medsebojno podporo. 

 

 

         diadna terapija       skupinska terapija      miljejska terapija 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Razlike med diadno, skupinsko in miljejsko terapijo (Ammon, 1979). 

 

Zgornja slika prikazuje, da v miljejski terapiji, ki zaobjema življenjsko situacijo (za 

razliko od diadne terapije, ki predstavlja le majhen delček v celotni življenjski situaciji), 

posamezniki dosti bolj in lažje izražajo nezavedne vsebine. Celoten tabor je kot velik 

oder, na katerem posamezniki v odnosih intenzivno odigravajo oz. uprizarjajo primarne 

odnosne vzorce, kar ponuja tudi večje možnosti za njihovo preseganje, novo učenje oz. 

terapevtske spremembe. To velja tako za otroke in mladostnike kot pomagajoče.  

 

Podobno lahko rečemo, da je v miljejski terapiji manjši poudarek na verbalnem in 

deklarativnem in večji poudarek na implicitnem, procesualnem in odnosnem, kot v diadni 

in skupinski terapiji. Na taboru je možna nenehna diagnostika, saj se v različnih 

vsakdanjih situacijah problematika odraslih in otrok veliko bolj pokaže kot npr. v 

ambulanti, ko se terapevt in otrok srečata za eno uro. Hkrati je na taboru možna nenehna 

terapija, saj se stalno ponuja kup možnosti za korektivna, terapevtska doživetja, npr. ob 

stanju v vrsti za kosilo, ob tabornem ognju, pri umivanju ob potoku, na izletu, na zboru 

taborne skupnosti, zvečer ob uspavanju itn. Zato je miljejska terapija v okviru tabora za 

pomagajoče bolj naporna kot skupinska in diadna terapija, saj težje zavestno nadzorujejo 

situacijo, bolj so “na udaru” oz. “na prepihu”. Vanje po eni strani s strani otrok butajo 

valovi iracionalnega in pogosto destruktivnega, po drugi strani pa slabše delujejo tudi 

njihovi lastni obrambno – varovalni mehanizmi, zato so tudi bolj na udaru lastnih 

potlačenih, izrinjenih ali negiranih nezavednih vsebin. Intenzivno življenje v skupnosti 

tako zahteva neprestano budnost odraslih in preglednost nad dogajanjem, kar lahko 

pomagajoči dosežejo le s pretočnostjo informacij, medsebojno podporo in delom na sebi. 

Tako otroci in mladostniki težjimi psihosocialnimi motnjami kot tudi odrasli s hudimi in 

ponavljajočimi duševnimi motnjami (npr. psihoze, motnje osebnosti), ki so v diadni in 

tudi skupinski terapiji pogosto nedostopni, so v miljejski terapiji prav zaradi značilnosti 

prikazanih na sliki 1 dosegljivi, tako da pride do terapevtskih sprememb. 

 

Glavne psihoterapevtske metode in tehnike v okviru sistemsko - miljejske terapije so: 

stalna prisotnost, budno spremljanje, sledenje, zrcaljenje, stopnjevanje simptoma, 

konfrontiranje, delo na virih in malih terapevtskih korakih oz. spremembah (usmerjenost 

na sedanjost in prihodnost), preokvirjanje, uporaba paradoksov, elementov psihodrame, 

zavestno 

deklarativno 

verbalno 

nezavedno 

implicitno 

procesualno 

odnosno 
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delo na projektu, uporaba kreativnih tehnik (plesne, likovne, glasbene, dramske skupine), 

delo na telesu (masaže, savna) in indirektne intervence: pripovedovanje zgodb, uporaba 

metafor.   

 

Prostovoljci se na taboru učijo kulture dialoga, življenja v skupnosti (spoštovanje 

avtonomije posameznika ob ohranjanju povezanosti); odkrivajo nove odgovore na 

problematično vedenje otrok in se učijo sistemskih terapevtskih intervenc; srečajo se z 

vlogo pomagajočega kot udeleženega v procesu pomoči in potrebnega samopomoči (v 

pomagajočih poklicih še vedno pogosto učijo, kako biti objektiven opazovalec in 

ocenjevalec); učijo se refleksije o sebi, refleksije odnosov, refleksije o drugem v odnosu 

do sebe, itn. Vse to lahko razumemo tudi kot učenje sistemske kompetentnosti.  

 

Tabor se ne zaključi s koncem taborjenja, temveč z dvodnevno analizo za sodelavce v 

jesenskih mesecih. Podobno kot na pripravah je glavni poudarek na skupinskih 

pogovorih, kjer osvetljujemo ključne dogodke s poletnega tabora, analiziramo video 

posnetke, reflektiramo terapevtske procese otrok in mladostnikov ter procese osebnostne 

rasti pri prostovoljcih. 
 

Razvijanje miljejske terapije v okviru terapevtskih taborov 

 

Težko je razumeti današnjo organizacijo in strukturo tabora oz. društva, če se ne ozremo 

v zgodovino3. Razvoj društvene in taborne dejavnosti lahko prikažemo v štirih temeljnih 

fazah, v katerih so bili značilni določeni teoretski in obravnavni modeli (po Stritihu, 

1992): 

 

1. 1975-76 - sociološka teorija, teorija akcijskega raziskovanja in neavtoritarno-

skupinski obravnavani model; 

2. 1977-79 - obdobje razmaha dejavnosti, organizacijskih sprememb in teoretske 

zmede;  

3. 1980-85 - vpliv dinamične psihiatrije v okviru razvoja miljejske terapije;  

4. 1986-2000 - vpliv sistemske teorije in model samoorganizacije in samopomoči (faza 

oblikovanja nove paradigme v teoriji in praksi psihosocialne pomoči). 

 

Prvo obdobje (1975-76): začetki današnjih poletnih taborov segajo v leto 1975, ko se je 

začel prvi akcijsko-raziskovalni projekt na Rakitni, ki so ga poimenovali Terapevtska 

kolonija za otroke s psihosocialno problematiko. Projekt se je razvil ob srečanju skupine 

študentov, ki je dala pobudo za delo z otroci na neavtoritaren način, in skupine 

strokovnih sodelavcev (okrog Inštituta za sociologijo in filozofijo, Višje šole za socialne 

delavce in Pediatrične klinike v Ljubljani), ki so prevzeli nalogo usposabljanja 

prostovoljnih sodelavcev in sodelovanja pri izdelavi izvedbenega načrta. V dialogu med 

študenti in strokovnimi sodelavci so se na izkustvenih treningih skupinskega dela 

                                                           
3 O zgodovini taborov od leta 1975 do 1990 podrobno piše Stritih v svoji doktorski disertaciji (1992). Tudi 

Mesec (1990) je napisal svojo doktorsko disertacijo o prvih petih letih (1975-80) akcijskoraziskovalnih 

projektov, iz katerih se je v osemdesetih letih razvila nova oblika psiho (oz. socio)-terapevtskih taborov. 

Skupaj s sodelavci je Stritih objavil veliko člankov in bil nosilec številnih raziskav (1988a, 1988b, 1992, 

1993, 1998a, 1998b, 1998c, 2000b idr.), ki so osvetlile in hkrati spodbujale razvoj društvene aktivnosti in 

taborne dejavnosti. Raziskovalno delo je bilo vedno del društvene oz. taborne profesionalne kulture. O 

taborih je bilo napisanih nekaj diplomskih nalog na Visoki šoli za socialno delo (npr. Palir,  1994; Antloga, 

1998; Škoda, 1998; Breznik, Zaletelj, 2001), v zadnjem času pa magistrsko delo (Kobal, 2001a,b; 

2002a,b)), v katerem so bili s kombinirano kvalitativno in kvantitativno metodologijo potrjeni terapevtski 

učinki na prostovoljnih sodelavcih. 
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pogosto lomila kopja, ko so iskali bodoče smernice dela (npr. študentje so veliko in 

zagnano govorili o neavtoritarnem pristopu, kritiki družbe, strokovni sodelavci pa so bili 

večkrat bolj zadržani oz. pragmatični). Uspeli so izoblikovati prva pravila terapevtske 

kolonije, ki so podkrepila medsebojno zaupanje in dala dovolj varen okvir za nadaljnje 

sodelovanje.V tem obdobju sta bili prevladujoči paradigmi teorija akcijskega 

raziskovanja in neavtoritarno-skupinski obravnavani model. Po uspešni koloniji so 

sodelavci poskušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko razumejo tisto, kar se je zgodilo, 

vendar do zadovoljivega, tj. dovolj integriranega opisa še niso uspeli priti (Stritih, 1975, 

1992).  

 

Drugo obdobje (1977-79): prišlo je do razmaha dejavnosti, organizacijskih sprememb in 

teoretske zmede. V kulturi skupine se pojavi dvojnost: strokovni tim, ki je pisal članke, 

raziskoval, in prostovoljci, ki so v glavnem sledili kulturi ustnega izročila. Poskušali so 

razvijati dialog med protislovnimi pričakovanji, motivi in stališči. Kljub temu da ni 

prevladala nobena teorija, so bile implicitne teorije sodelujočih: socialno-pedagoška, 

akcijsko-antipsihiatrična, sociološko-raziskovalna, psihoanalitično-terapevtska. 

 

Tretje obdobje (1980-85): se začenja z vplivom t.i. dinamične psihiatrije. Stritih (1988a, 

b; 1992) se je v začetku osemdesetih let v Nemčiji srečal s teorijo in prakso dinamične 

psihiatrije, katere osrednja osebnost je bil psihiater in psihoterapevt Günter Ammon 

(1979, 1982, 1986). Stritih je zagledal možnost za urejanje miselne zmede na teoretski 

ravni akcijsko-raziskovalnih projektov (npr. za opisovanje procesov v skupini so začeli 

uporabljati nove koncepte, kot je »socialna energija«) in nove možnosti za razvijanje 

psihoterapevtskih skupinskih oblik dela. 

 

Ammon se je namreč ukvarjal s psihoterapijo hudih in dolgotrajnihh duševnih motenj 

(npr. psihoze, motnje osebnosti, endogene depresije, psihosomatske motnje). Odkril je, 

da so za te motnje skupinske oblike psihoterapije bolj učinkovite od individualnih. 

Skupaj s sodelavci je posebno pozornost posvečal razvijanju identitete posameznikov v 

skupini. Razvoj identitete je bil po njihovem modelu zelo odvisen od razvoja ti. osrednjih 

funkcij jaza, npr. razmejevanja, agresivnosti, narcisizma, strahu, telesnega jaza, 

seksualnosti oz. erotike, kreativnosti. Pod vplivom teh idej in izkušenj so se v skupini 

prostovoljnih sodelavcev tabora v pogovorih začela porajati nova razlikovanja, npr. med 

zdravimi in  patološkimi oblikami narcisizma, med konstruktivnimi in destruktivnimi oz. 

deficitarnimi oblikami agresivnosti, med fleksibilnim in togim oz. pomanjkljivim 

razmejevanjem itn. Prav v metodah in tehnikah miljejske terapije (Ammon, 1977; 1979: 

604-620) je Stritih s sodelavci našel nekaj, kar je bilo po eni strani podobno do tedaj že 

razvitemu sistemu dela na taborih, po drugi strani pa je spodbudilo razvoj še 

neizkoriščenih možnosti. 

 

V terapevtski tabor društva Odmev smo integrirali glavne principe miljejske terapije po 

Ammonu, hkrati pa obstaja nekaj pomembnih razlik. Ena od njih je ta, da so terapevtsko 

usposobljeni samo vodje in supervizorji tabora, ostali sodelavci pa so večinoma 

študentje, ki se izobražujejo za različne pomagajoče poklice. Nekateri študentje, ki so na 

taboru vztrajali več let,  pa so v raznih oblikah psihoterapevtske edukacije, ki jih 

organizira društvo, tudi pridobili mnoga terapevtska znanja. Druga pomembna razlika je, 

da je miljejska terapija na kliniki Menterschweige kontinuirana, tabor pa je prehoden, 

začasen. Zato je bolj primerljiv s ti. “Klausurtagungen”, tj. okoli desetdnevnimi letovanji 

ob morju ali v planinah, ki so jih Ammon in sodelavci za ambulantne paciente, za 
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paciente iz klinike in stanovanjskih skupin tudi organizirali po principih miljejske 

terapije. 

 

Vodilni sodelavci društva Odmev smo v stiku z Nemškim združenjem za dinamično 

psihiatrijo doživeli tudi nove izkušnje v zvezi z delovanjem mreže pomagajočih. »Po eni 

strani je bila to trpežna mreža medčloveških odnosov, v katerih je bil velik poudarek na 

posebnosti vsakega posameznika in na osebni identiteti. To je dajalo celi mreži stabilnost 

in tudi veliko nosilnost za najrazličnejše človeške stiske. Po drugi strani pa so v tem 

krogu jemali probleme duševnih bolezni zelo resno. Razvili so različne oblike 

terapevtskega dela z ljudmi, ki so daleč presegale to, kar smo poznali do takrat. To je 

vplivalo na nas, da smo se začeli spraševati o naravi odnosov med nami, zlasti pa o tem, 

ali je potrebna zunanja meja skupine.« (Stritih, Možina, 1998).  

 

V obdobju od 1980-85 se je tudi ponovno izostrilo vprašanje, ali je možno v skupini 

vzpostaviti tako organizacijsko strukturo in take medčloveške odnose, da ne bi prišlo do 

stigmatizacije otrok in odraslih z duševnimi oziroma psihosocialnimi težavami. To je bilo 

tudi obdobje druge hude krize, ko smo se sodelavci razpolovili na dva dela: na tiste, ki 

smo se zavzemali za psihoterapevtske tabore in kulturo samopomoči, in tiste, ki so 

podpirali klasično taborniško kulturo (takrat smo tabore organizirali pod okriljem 

taborniškega odreda Črni Mrav iz Fužin v Ljubljani). Pod vplivom novih terapevtskih 

znanj (transakcijska analiza, dinamična psihiatrija, na telo usmerjena psihoterapija) smo 

spomladi 1986 ustanovili prvo skupino za samopomoč. To je pomenilo eksplicitno 

priznanje, da imamo tudi odrasli udeleženci taborov svoje osebne težave in da si lahko 

tudi sami ustvarjamo možnosti za medsebojno pomoč (Stritih, 1992). 

 

Razvijanje kibernetike psihoterapije, sistemskega pristopa in sistemske 

kompetentnosti 

 

Četrto obdobje (od 1986 do danes): v zadnjem obdobju je na razumevanje tabora in 

opisovanje dogajanja na taboru izrazito vplivala sistemska teorija (kot del teorij o 

kompleksnosti). Raziskovanje in uporaba konceptov samoorganizacije in samopomoči 

sta vnesla novo kvaliteto v delo s klienti in v usposabljanje prostovoljnih sodelavcev 

(Možina, 2000, 2002; Stritih, 2000b).  V tej fazi smo razvili novo paradigmo v teoriji in 

praksi psihosocialne pomoči. Strokovni sodelavci društva Odmev smo učenju skupinske 

dinamike dodali učenje sistemskih pristopov. Nove razmere so zahtevale razvijanje 

novega jezika, ki je omogočal večjo fleksibilnost v opisovanju tako na ravni posameznika 

kot na ravni skupine, organizacij in širšega družbenega okolja. Teorije o kompleksnosti 

oz. sistemske teorije so omogočile tudi bolj kvalitativno integracijo starih in novih znanj. 

Npr. koncept miljejske psihoterapevtske skupine še vedno dobro opisuje organizacijo in 

strukturo tabora, s tem da je jezik kibernetike drugega reda omogočil nove, predvsem pa 

bolj integrirane opise vzorcev interakcijskega dogajanja, hkrati pa razumevanje opisov 

kot metafor oz. konstrukcij (teorija konstruktivizma), ki se porajajo v dogovoru med 

opazovalci, ne pa kot danosti same po sebi (Stritih, 1992; Stritih, Tajnšek, Možina, 

1993).  

 

Razvijanje sistemskih konceptov in praks ni izključevalo nadaljnjega sodelovanja z 

Ammonom in njegovimi sodelavci, kar se je med drugim kazalo tudi v razvoju 

Ammonovega modela plesne terapije, ti. plesa za razvijanje identitete, ki je od srede 

osemdesetih postal priljubljen tako pri klientih kot pri sodelavcih društva, saj so v njem 

našli možnosti za intenziviranje terapevtskega procesa ali za spodbujanje lastne 
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osebnostne rasti. O plesu za razvijanje identitete izčrpno poročata Možina in Florjančič 

Kristan v dveh prispevkih v tem zborniku. 

 

Leta 1986 sta se Možina in Stritih vključila v serijo seminarjev Grahama Barnesa, takrat 

še mednarodno priznanega učitelja transakcijske analize. Barnes (1993) se je postopoma 

razmejeval od transakcijske analize in je svojo novo pozicijo definiral s koncepti 

kibernetike drugega reda. Med drugim je razvil idejo »psihoterapija psihoterapije«, da naj 

bi psihoterapija začela zdraviti samo sebe, če hoče spet postati bolj učinkovita. Opozarjal 

je, da ti. »teoretske psihoterapije«, ki bolj sledijo teoriji kot pa dejansko kreativno 

odgovarjajo na potrebe pacientov, same ustvarjajo psihopatologijo, ki jo potem zdravijo. 

Kot alternativo za zdravljenje teoretskih oblik psihoterapij pa je predlagal t.i. 

»hermenevtično psihoterapijo«, ki temelji na teoriji kibernetike drugega reda.  Nove ideje 

so postale pomembna sestavina nadaljnjih akcijsko - raziskovalnih projektov (poletnih 

taborov). 

 

Leta 1991 je vojna zavrla razvoj ti. Šole kibernetike psihoterapije, ki smo jo skupaj s 

kolegi iz bivših jugoslovanskih republik uspeli organizirati kot podiplomski program v 

okviru zagrebške Medicinske fakultete, vendar pa nas ni zaustavila. Do danes so se 

ohranile redne izobraževalne skupine v Zagrebu, na Reki in v Ljubljani. Leta 2003 smo 

začeli z novim ciklusom štiriletnega izobraževanja iz kibernetike psihoterapije – 

sistemskega pristopa po evropskih standardih. 

 

Leta 1991 smo mesec dni po desetdnevni slovenski vojni in neposredno po terapevtskem 

taboru organizirali mednarodno strokovno srečanje z naslovom Avtopoeza: procesi 

samoorganiziranja in samopomoči (Možina, 1992; Stritih, Možina, 1992). Med več kot 

sto udeleženci, v glavnem strokovnjaki iz pomagajočih poklicev, ki so bili zainteresirani 

za prostovoljno delo in psihoterapijo, se je razvilo enkratno vzdušje. Taborili smo v 

šotorih na idiličnem travniku v Nomnju in sredi tabora smo s preplavljajočimi občutki 

zanosa na jambor prvič dvignili slovensko zastavo. Osrednji koncept strokovnega 

srečanja - “samoorganizacija” - nam je takrat odzvanjal kot nekaj izrazito pozitivnega. 

Povezovali smo ga z razmahom civilnih gibanj in civilne družbe v osemdesetih, ki je 

bistveno pripomogel k relativno mirni veliki spremembi političnega sistema in k 

osamosvojitvi. Kljub temu da so bili naši tabori majhni v primerjavi z obsegom dela v 

institucijah za pomoč otrokom in mladostnikom in niso spremenili utečenega dela v 

institucijah, smo vseeno prav v zvezi s samoorganizacijo odkrili nekaj, kar je pomembno 

vplivalo na kvaliteto naših življenj in življenj mladih, ki smo jim pomagali: 

“Ob  velikih  družbenih spremembah v zadnjih letih pri  nas  in  v vzhodni  Evropi  smo  

ravno  pred  novo zgodovino,  ki prihaja vsa velika in pomembna, dolžni govoriti  o 

majhnem življenju, ki se nezadržno nadaljuje iz preteklosti  v prihodnost in ki edino 

lahko osmisli  nove  oblike politične   organiziranosti.  Kot pravi madžarski  avtor 

György Konrad: ‘Uspeha  dozorevanja avtonomije ne moremo meriti po  tem,  da mesto 

dosedanje vlade zasede kaka druga, temveč po tem, da se družba pod vlado krepi, da je 

vse več neodvisnih ljudi in  da se  gosti  mreža  pogovorov,  ki  jih  od  zgoraj  ni  

mogoče nadzorovati. Vlada naj brez skrbi ostane zgoraj, mi pa moramo imeti možnost, 

da spodaj živimo svoje lastno življenje.’ (Stritih, Možina, 1992) 

 

Naslednji pomembni vpliv (od leta 1988 naprej) za razvoj našega sistemskega pristopa je 

bila povezava z Nemškim združenjem Miltona H. Ericksona preko nemškega 

hipnoterapevta Bernharda Trenkleja. Najbolj angažirani sodelavci društva smo se v tem 

okviru udeleževali mnogih kongresov in seminarjev o sistemski terapiji in hipnoterapiji 
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otrok in mladih. Tako smo sredi devetdesetih let prišli v stik s še enim pomembnim 

strokovnjakom, sistemskim družinskim terapevtom Petrom Nemetschkom, ki vodi 

Nemško združenje za sistemsko družinsko svetovanje in terapijo. Potem ko je s 

štipendijami trem sodelavcem našega društva omogočil, da smo končali triletno 

izobraževanje iz sistemske družinske terapije v Nemčiji, in je nekaj let v Sloveniji vodil 

posamezne seminarje, smo jeseni 2002 pod njegovimi vodstvom začeli s triletno 

edukacijo iz sistemske in družinske terapije in svetovanja, v katero je vključenih dvajset 

udeležencev (v glavnem socialne delavke in psihologinje). Bistvene vsebine programa 

smo predstavili v Zbornikih prvih in drugih študijskih dnevov SKZP (Možina, Kramer, 

2002; Nemetschek, 2003), v tem zborniku pa Jasna Solarovič opisuje razvoj sistemske 

terapije v Nemčiji, tako da si zainteresirani bralec lahko lažje ustvari sliko, zakaj je bilo 

in je sodelovanje z nemškimi strokovnjaki na tem področju za nas tako plodno. 

 

Da so opisane dejavnosti (tabori in izobraževanja) dobile formalni organizacijski okvir 

društva, je trajalo dvajset let. Leta 1995 smo na Visoki šoli za socialno delo v čast 

ustanovitve Društva za prostovoljno delo in psihosocialno pomoč Odmev priredili 

enodnevno strokovno in družabno srečanje in se ozrli na dvajsetletno tradicijo. Od leta 

1978 do leta 1985 smo delovali v okviru Taborniškega odreda Črni Mrav, nato pa kot 

Akcijska skupina za socioterapevtske tabore na Višji in kasneje Visoki šoli za socialno 

delo (Možina, 1996; Možina, Stritih, 1998).    

 

V šolskem letu 1996/97 smo na Visoki šoli za socialno delo Stritih, Možina (1996) in 

Lea Šugman Bohinc (1996, 2000)  tudi uvedli izbirno področje Kibernetika psihosocialne 

pomoči (z dvema predmetoma: Epistemologija socialnega dela ter Skupinsko delo in 

kibernetika drugega reda) v tretjem in četrtem letniku. Študentje so predmet zelo dobro 

sprejeli. Tako smo lahko tudi v tem okviru naprej razvijali teorijo in prakso na stičišču 

sistemskega socialnega dela in sistemske psihoterapije.  

 

V zadnji fazi razvoja sistemskega pristopa v okviru društva Odmev smo integrirali v 

teorijo in v terapevtski pristop več sistemskih oz. kibernetskih modelov (npr. Beerov 

model viabilne organizacije in Grossmanov hierarhični model na ravni organizacije, 

Willijev ekološki model, model sistemske družinske terapije za delo z družinami, delo 

Miltona H. Ericksona, Watzlawickov komunikacijski model, teorijo kibernetike drugega 

reda kot temeljni jezik opisovanja in razumevanja procesov in vzorcev na ravni 

posameznika, skupine in organizacije; teorijo avtopoetskih, samoreferenčnih sistemov za 

razumevanje avtonomije in povezanosti) (Stritih, Možina, 1992; Stritih, 1993ab; Stritih, 

Tajnšek, Možina, 1993; Stritih, 1994). Ti modeli ne služijo le pri delu v projektih 

društva, temveč sodelavcem omogočajo zelo širok, helikopterski pogled na strategije 

pomoči v raznih ustanovah in organizacijah, ki nudijo različne oblike psihosocialne 

pomoči, npr. starejšim osebam (Stritih, Možina, 2000a), osebam s psihiatričnimi 

diagnozami (Stritih, Možina, 2000b), za ulično delo (Stritih, 1998; Stritih in sod., 1998). 

Pomagajo nam pri orientaciji v zelo kompleksnih pogojih razvitih družb in naše družbe v 

tranziciji (Stritih, 1995). Hkrati pa nam omogočajo lažje vstopanje v dialog z drugimi 

institucijami, tako da ohranjamo lastno identiteto. Večkrat se je tudi pokazalo, da so ti 

modeli generativni in da večajo fleksibilnost v odgovarjanju na zelo kompleksne situacije 

bodisi v posameznih primerih dela z uporabniki bodisi pri reševanju organizacijskih 

vprašanj (Stritih, 1995a; Stritih, Možina, 1998). Prav tako smo na stičišču prostovoljstva, 

socialnega dela in psihoterapije razvili nov model supervizije (Možina, Vodeb Bonač, 

1999; Vodeb Bonač, Možina, 2000). 
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Za društvo Odmev in s tem tabor je značilna kultura učeče se organizacije, kjer člani 

organizacije ob stiku s »problematičnimi« lahko odkrivamo tudi lastne projekcije (za 

razliko od kulture fasadne organizacije, ki izločuje tiste, ki jih večji del članov 

organizacije označi kot »problematične, nore, bolne«). Sodelavci razvijamo kulturo 

samopomoči (tudi pomagajoči imajo probleme) in kulturo dialoga (znotraj in zunaj 

organizacije) (Stritih, Možina, 1998; Možina, Stritih, 1997). 

 

V okviru razvoja nove paradigme v teoriji in praksi psihosocialne pomoči (Stritih, 

Možina, 1998) smo izoblikovali tudi koncept sistemske kompetentnosti, za katero sta 

značilni nova profesionalna in človeška drža (Stritih, 2000; Možina, Kordeš, 1998): 

 

• skromnost in relativnost lastne pozicije avtoritete; upoštevanje relativnosti lastnih 

konstrukcij realnosti; 

• slovo fantazijam o omnipotentnosti, obvladovanju; razvijanje idej o sožitju; 

• usmerjenost na ohranjanje virov in ne na popravljanje (zdravljenje) primanjkljajev; 

koevolucijski fokus; 

• dogovarjanje – opuščanje totalnega načrtovanja in poudarjanje pomena neprestanega 

dogovarjanja, npr. tankočutno oblikovanje dogovorov med pacientom in terapevtom 

v smislu majhnih, realno možnih korakov in pazljivo spremljanje njihovega 

(ne)uresničevanja; 

• postavljanje začasnih hipotez ne pa trajnih resnic – odkritja niso absolutna, ampak 

vedno nujno relativna, relacijska; 

• refleksija refleksije – pripravljenost, da vedno znova razmišljamo o svojem mišljenju, 

opazujemo svoje opazovanje, raziskujemo svoje raziskovanje (pristajamo na 

konstruiranje resničnosti drugega reda), kar pomeni, da pristanemo na to, da je 

resničnost stalno porajajoča, nikoli dokončno določena in vselej izraz dogovora vsaj 

dveh opazovalcev o nečem, kot o resničnem; 

• negovanje kompleksnosti na ravni posameznika, diad, skupin, organizacij, družb in 

celotne ekologije. 

 

Stritih (1998) piše, da je mogoče za naš čas najpomembnejši zaključek raziskovalnega 

dela sodelavcev društva Odmev spoznanje, “da se v skupini, ki si postavi smiselno 

delovno nalogo, lahko razvije notranja avtopoetska organizacija (to je samoorganizacija, 

ki ohranja samo sebe). Ta se potem kaže kot zbir načel ali kot temeljno načelo, ki 

omogoča postopno razvijanje strukture. V tem se skriva kulturna in človeška vrednost 

našega sodelovanja. Strokovna vrednost našega sodelovanja pa je predvsem v tem, da 

smo v praksi razvili, preizkusili in strokovno opisali metodo dela, ki pomeni hkratno 

upoštevanje individualne, skupinske in skupnostno-organizacijske ravni. Tak pristop 

ustreza idejam socialne ekologije, sistemske teorije, kibernetike drugega reda, znanosti o 

kompleksnosti oz. teorije o kompleksnih, samoreferenčnih sistemih…Najpomembnejše 

sporočilo našega dela je, da se je pokazala vrednost in smiselnost ohranjanja 

medsebojnega pogovora med zelo različnimi ljudmi, ki smo se zavzemali za različne 

ideje in smo ob upoštevanju medsebojne različnosti vendarle ravno z razgovorom 

ustvarjali nekaj, kar se je bistveno razlikovalo od produktov sodobnih institucij in je 

pomenilo odpiranje novih možnosti za bolj polno in smiselno življenje.” 

 

Raven integracije, ki smo jo dosegli v devetdesetih letih, je omogočala večjo fleksibilnost 

pri nudenju pomoči ljudem pa tudi v dialogu z drugimi psihoterapevtskimi modalitetami 

v Sloveniji. Med iniciativnimi in ustanovnimi članicami Slovenske krovne zveze za 

psihoterapijo 24. maja 1998 je bilo tako tudi Društvo Odmev (oz. Sekcija za sistemsko 
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psihoterapijo društva), ki sta ga zastopala Bernard Stritih in Miran Možina. Razvoj 

sistemskega pristopa in drugih terapevtskih modalitet na začetku tega stoletja pri nas po 

našem mnenju ni možen brez istočasnega razvoja psihoterapije kot celote, njene 

uveljavitve kot znanstvene vede in samostojnega poklica v skladu s Strasburško 

deklaracijo o psihoterapiji, na podlagi katere deluje Evropska zveza za psihoterapijo 

(EAP – European Association of Psychotherapy). Ko je EAP julija 1999 Slovensko 

krovno zvezo za psihoterapijo priznala kot nacionalno krovno in pooblaščeno 

organizacijo, so se odprle tudi nove možnosti za razvoj vseh njenih članic. Ozračje 

medsebojnega spoštovanja in dialoga, ki se je postopno razvilo med predstavniki 

različnih modalitet znotraj krovne zveze, je spodbudno tudi za nadaljnji razvoj našega 

sistemskega pristopa. To se je med drugim pokazalo tudi na študijskih dnevih krovne 

zveze in v objavah v zbornikih teh dnevov (Bohak, Možina, 2002, 2003). 
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