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POVZETEK  

Psihosocialni pomočniki beguncem so zaradi zahtevnosti, kaotičnosti in specifike dela 

vsakodnevno izpostavljeni stresu in obremenjenosti na delovnem  mestu. Soočanje s 

travmami beguncev od njih terja veliko energije, zato so pogosto čustveno preobremenjeni 

oziroma izgorevajo. Njihova čustvena preobremenjenost predstavlja problem, ki mu bo v 

prihodnosti potrebno posvetiti veliko pozornosti. Od zdravja in dobrega počutja 

psihosocialnih pomočnikov je namreč odvisna kakovost opravljanja njihovega dela, saj 

negativnih posledic preobremenjenosti ne občutijo samo oni, ampak tudi njihovi uporabniki.   

Magistrska naloga v teoretičnem delu predstavlja področje čustvene preobremenjenosti in 

preučuje pojavnost znakov pri psihosocialnih pomočnikih, pri čemer se osredotoča na delo z 

begunci. Vključuje tudi razmišljanje o tem, kako se s čustveno preobremenjenostjo soočati in 

kako jo preprečevati. Empirični del zajema raziskavo, v kateri ugotavljamo prisotnost znakov 

čustvene preobremenjenosti pri psihosocialnih pomočnikih beguncem ter preučujemo vlogo 

organizacije v preprečevanju le-te. Odkrivamo tudi, v kolikšni meri psihosocialni pomočniki 

beguncem znake preobremenjenosti prepoznavajo, na kakšne načine se z njo soočajo in s kom 

se o njej najpogosteje pogovarjajo.  

Ugotovili smo, da večina psihosocialnih pomočnikov beguncem ne kaže zaskrbljujočih 

znakov čustvene preobremenjenosti oziroma izgorevanja. Ti se sicer pojavljajo, a pri večini  

redko. Kljub temu da jih ustrezne organizacije v veliki meri seznanjajo z možnostjo čustvene 

preobremenjenosti in jih izobražujejo o načinih, kako jo preprečevati in se z njo spopadati, je 

psihosocialni pomočniki beguncem velikokrat ne zaznavajo. S čustveno preobremenjenostjo 

se soočajo na različne načine, le redko pa poiščejo strokovno pomoč. Pri spopadanju z njo 

najpogosteje poiščejo pomoč in podporo pri prijateljih in pri svojem mentorju oziroma 

sodelavcih. Dokazali smo tudi pomembno vlogo organizacije, za katero psihosocialni 

pomočniki beguncem delajo. Tisti, ki so deležni pomoči in podpore organizacije, kažejo manj 

znakov čustvene preobremenjenosti kot tisti, ki pomoči niso deležni.  

Ugotovitve raziskave lahko služijo ozaveščanju o problematiki čustvene preobremenjenosti in 

izčrpanosti. Obenem so lahko vodilo posameznim psihosocialnim pomočnikom beguncem in 

organizacijam, v katerih ti delajo, kako se z njo soočati. Nekaterih stisk in težav, ki jih 

povzroča situacija, v kateri so begunci, ni mogoče popolnoma odpraviti. Breme, ki ga 

psihosocialni pomočniki beguncem nosijo, pa lahko ublažimo z uporabo ukrepov na 

individualni ravni in ravni organizacije.  



   

 

Ključne besede: psihosocialni pomočniki, begunci, čustvena preobremenjenost, izgorelost, 

vpliv organizacije 

 

ABSTRACT 

Psychosocial assistants working with refugees are exposed on a daily basis to significant 

workload stresses associated with a very specific, chaotic and demanding work environment. 

Ongoing exposure to the traumas experienced by refugees requires a lot of energy, making 

workers susceptible to becoming emotionally overwhelmed or burned out. This emotional 

exhaustion is a problem that requires further attention. The quality of work delivered by 

psychosocial assistants to refugees is linked to their health and well-being. Negative 

consequences of emotional exhaustion are experienced not only by the workers themselves, 

but also by the refugees whom they are assisting. 

The theoretical part of this Master thesis reviews the field of emotional exhaustion and 

examines the signs of worker burnout, focusing on emotional exhaustion connected to 

working with refugees. It also considers strategies to deal with emotional exhaustion and how 

to prevent or minimise it. The empirical part examines the presence of signs of emotional 

exhaustion in psychosocial assistants to refugees and the role of the organization in preventing 

or minimising the occurence, severity and effects of emotional exhaustion. We also explore 

the extent to which psychosocial assistants to refugees recognize the presence of  signs of 

their own exhaustion, the ways they confront it and with whom they most often discuss it. 

Our research showed that most psychosocial assistants to refugees do not recognise the 

worrying signs of emotional exhaustion or burnout in themselves. They acknowledge the 

appearance of signs only rarely.  Despite the fact that organizations made significant efforts to 

inform psycho-social assistants to refugees about the possibility of emotional exhaution and to 

educate them about ways to prevent and deal with it,  yet the workers often fail to perceive it. 

The findings of this study indicate that psychosocial assistants to refugees adopt a variety of 

strategies to cope with emotional exhaustion, but they rarely seek professional help. The most 

frequently reported strategies were to seek help and support from friends and their mentor or 

co-workers. We have also demonstrated the important role of the organization in which 

psychosocial assistants of refugees work. Those who receive help and support from the 



   

 

organization show fewer signs of emotional exhaustion than those who do not receive any 

help. 

The findings of this research can serve to raise awareness of the problem of emotional 

exhaustion and burnout, as well as to guide individual psychosocial assistants to refugees and 

organizations on how to deal with it. Although difficulties and distress caused by significant 

ongoing exposure to the refugee situation cannot be completely eliminated, the burden borne 

by psychosocial assistants can be mitigated by the use of different measures at the individual 

and organizational level. 

Key words: psychosocial assistants, refugees, emotional exhaustion, burnout, influence of 

organization 
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UVOD 

Ljudje se v današnjem svetu soočamo z velikimi življenjskimi obremenitvami. Dolžni se 

čutimo izpolnjevati (pogosto previsoke) zahteve okolja in dosegati cilje, ki terjajo popolno 

predanost in povzročajo veliko stresa. Veliko ljudi doživlja hud stres v službi. Vedno več je 

služb, za katere je značilna predvsem psihična obremenitev, kar velikokrat privede do 

čustvene izčrpanosti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da postajata depresija in 

izgorelost na delovnem mestu glavni poklicni bolezni 21. stoletja (Bilban in Pšeničny 2007). 

Ameriško zdravniško združenje (American Medical Association) je v svoji raziskavi 

ugotovilo, da sta stres in izgorevanje vzrok za 80 odstotkov bolezni in drugih zdravstvenih 

težav (prav tam). V EU porabimo od tri do štiri odstotke BDP za odpravljanje posledic 

izgorelosti na delovnem mestu (prav tam). Zaradi velikega obsega problema in stroškov, 

povzročenih s preobremenjenostjo, se pojavlja vedno več strategij za obvladovanje le-te na 

nacionalni in evropski ravni.  

Eden izmed bolj stresnih in izčrpajočih poklicev je nudenje psihosocialne pomoči beguncem 

in migrantom. Primarij Gorazd V. Mrevlje v predgovoru knjige Nudenje pomoči utruja 

(Fengler 2007, 5) zapiše: »Verjamem v to, da je nudenje pomoči ljudem res lahko eden od 

najlepših poklicev, lahko pa tudi utruja in izčrpava«. Večji del izobraževanja tovrstnih 

poklicev je usmerjen na vsebino in postopke nudenja same pomoči, manj pa je izobraževanja 

o tem, kako naj tovrstni delavci poskrbijo zase. Ustrezno psihosocialno stanje pomočnika je 

zelo pomemben dejavnik tudi za kvaliteto psihosocialne pomoči končnemu uporabniku. V 

slovenski in tuji literaturi lahko najdemo ogromno gradiva  na temo psihosocialne pomoči 

beguncem (Horvath-Lindberg in Miseres 1991; Mikuš Kos 1997, 2005, 2017; WHO 2011; 

IASC 2017). Priročniki, članki in raziskave nam dajejo navodila in nasvete, kako ravnati pri 

pomoči, bistveno manj pa je gradiva, ki govori o psihosocialni pomoči tistim, ki beguncem 

pomagajo.Vedno bolj postaja jasno, da je njihovo psihosocialno stanje prav tako pomembno 

kot psihosocialno stanje beguncev (Mikuš Kos 2017).  

Vpetost v življenje beguncev na psihosocialne pomočnike pusti velik pečat. Empatija in 

poslušanje njihovih zgodb jim pogosto povzročata velike stiske. Kljub temu, da je v 

organizacijah, kjer prostovoljci in strokovni delavci nudijo psihosocialno pomoč beguncem,  

zaznati veliko izčrpanosti zaradi stresa in okoliščin, s katerimi se soočajo, organizacije 

čustveni preobremenjenosti ne posvečajo veliko pozornosti. Mikuš Kos (2017) piše, da se še 

ne zavedajo pomembnosti zdravja in dobrega počutja psihosocialnih pomočnikov beguncem, 
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ki vpliva na njihovo delo in posledično na tiste, katerim pomoč nudijo. Ob zavedanju, da 

nudenje psihosocialne pomoči beguncem  ni preprosto, je potrebno temu področju potrebno 

posvetiti več pozornosti. Ker psihosocialni pomočniki večinoma delajo v okviru neke 

organizacije (kot zaposleni ali prostovoljci), je naloga le-te, da jim nudi pomoč in podporo.  

Namen magistrske naloge je pregled čustvene preobremenjenosti in izgorelosti psihosocialnih 

pomočnikov beguncem. Skozi teoretični del in raziskavo ugotovljamo, ali psihosocialni 

pomočniki beguncem kažejo znake čustvene preobremenjenosti ter ali le-te prepoznavajo. 

Raziskujemo, na kakšne načine se psihosocialni pomočniki beguncem spopadajo s čustveno 

preobremenjenostjo in s kom se o tem najpogosteje pogovarjajo. Opredelimo tudi vlogo 

organizacije v preprečevanju čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov 

beguncem. Pregledamo, ali svoje zaposlene in prostovoljce ustrezno informirajo in usposobijo 

za delo, ali jim pri delu nudijo pomoč in podporo ter ali jih izobrazijo o pojavu čustvene 

preobremenjenosti ter njenega preprečevanja. 

I TEORETIČNE OPREDELITVE 
 

1 BEGUNCI: PROSILKE_CI
1
 ZA MEDNARODNO ZAŠČITO, OSEBE 

Z MEDNARODNO ZAŠČITO IN DRUGI MIGRANTI 

V Sloveniji na področju terminologije migracij vlada velika zmeda. Iste termine se s strani 

različnih akterjev opredeljuje različno. V medijih večinoma slišimo izraz begunec, ki se 

uporablja za migrante različnih statusov. Zato za začetek navajam nekaj definicij za lažje 

razumevanje. 

1.1 Prosilka_ec za mednarodno zaščito 

Oseba, ki trdi, da je begunec_ka, in v določeni državi, ki ni njena domača, zaprosi za 

mednarodno zaščito ter čaka na odločitev. Medtem se je ne sme prisiliti, da se vrne v svojo 

državo (Zakon o mednarodni zaščiti). 

                                                           
1
 Uporaba podčrtaja pomeni odprtost in se ne omejuje zgolj na dve izbiri (moško/žensko). Z zapisom 

podčrtaja se pokaže, da je spolov več in da je jezik vključujoč do različnih spolnih identitet. Uporaba 

se mi zdi legitimna tudi zato, ker je veliko prosilcev za azil v Slovenijo pribežalo, ker so bili v matični 

državi ogroženi zaradi spolne identitete/usmeritve. 
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1.2 Mednarodna zaščita 

Zaščita, zatočišče, ki ga država dodeli tujcem, če oceni, da bi vrnitev v njihovo izvorno 

državo ogrozila njihovo varnost ali fizično integriteto, in to zaradi rase, vere, narodne 

pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnemu prepričanju (prav tam). 

V Zakonu o mednarodni zaščiti RS je navedeno, da mednarodna zaščita pomeni status 

begunke_ca in status subsidiarne oblike zaščite. 

1.3 Begunka_ec 

»Status begunke_ca se prizna državljanki_u tretje države, ki je zaradi utemeljenega strahu 

pred preganjanjem, temelječim na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni 

družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, zunaj države, katere državljan_ka je, 

in ne more ali zaradi takega strahu noče uživati varstva te države ali osebi brez državljanstva, 

ki je zunaj države, kjer je imela običajno prebivališče, in se zaradi utemeljenega strahu ne 

more ali noče vrniti v to državo« (Zakon o mednarodni zaščiti, 20. člen, (2)). 

1.4 Oseba s subsidiarno zaščito 

»Status subsidiarne oblike zaščite se prizna državljanki_u tretje države ali osebi brez 

državljanstva, ki ne izpolnjuje pogojev za status begunke_ca, če obstaja utemeljen razlog, da 

bi bil_a ob vrnitvi v izvorno državo ali državo zadnjega običajnega bivališča, če gre za osebo 

brez državljanstva, soočen_a z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, ki zajema: 

- smrtno kazen ali usmrtitev; 

- mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kazen za prosilko_ca v izvorni državi; 

- resno in individualno grožnjo za življenje ali za osebnost civilistke_a zaradi samovoljnega 

nasilja v razmerah mednarodnega ali notranjega oboroženega spopada« (prav tam, 20. člen, 

(3)). 

1.5 Oseba z dovoljenjem za zadrževanje 

Dovoljenje za zadrževanje je dovoljenje za to, da lahko tujka_ec začasno ostane v Sloveniji, 

če njen_njegov izgon ni mogoč, če bi bilo zaradi tega ogroženo njeno_njegovo življenje ali 

svoboda, če nima veljavne potne listine, zaradi njenega_njegovega zdravstvenega stanja ali 

obiskovanja šole, če jo_ga država, kamor se jo_ga vrača, ni pripravljena sprejeti, če ni 

mogoče organizirati prevoza, če vrnitev ni mogoča zaradi naravnih nesreč, če gre za 

mladoletnico_ka brez spremstva, če to zahteva skrbnik za posebni primer (Zakon o tujcih, 

povzeto po Zlatar, v Mikuš Kos 2017). 
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1.6 Ekonomski_a migrant_ka 

V nasprotju s prisilno_im migrantko_om (oz. begunko_cem), za katero_ega velja, da zapusti 

matično domovino zaradi prisilnih razlogov (vojna, kršitve človekovih pravic, ekološke 

katastrofe itd.), opredelimo ekonomsko_ega migranko_a kot tistega, ki potuje v druge države 

ali na druga območja, da si izboljša materialne ali socialne razmere in poišče nove priložnosti 

zase in za svojo družino (prav tam). 

V vsakdanjem življenju za prosilke_ce za mednarodno zaščito uporabljamo starejši termin 

prosilke_ci za azil ali azilantke_i, za osebe z mednarodno zaščito pa ožji izraz begunci. Moja 

magistrska naloga vključuje predvsem delo s prosilkami_ci za mednarodno zaščito in osebami 

z mednarodno zaščito, pa tudi delo z osebami z dovoljenjem za zadrževanje ter z 

ekonomskimi migranti. Da bo branje magistrske naloge enostavnejše, bom vse osebe, s 

katerimi delajo psihosocialni pomočniki v svoji raziskavi, poimenovala begunci (oblika velja 

tudi za oba spola).  

2 BEGUNCI V SLOVENIJI 

Zaradi konfliktov po celem svetu je število razseljenih oseb doseglo najvišjo raven doslej. Po 

podatkih agencije Združenih narodov za begunce (UNHCR) je bilo v letu 2016 zaradi vojne, 

nasilja in preganjanja prisilno razseljenih 65,6 milijona ljudi. V letu 2016 je bilo 22,5 milijona 

beguncev,  kar je prav tako najvišje število do zdaj. 

Med t. i. »bosansko« begunsko krizo pa do leta 2015 so bile migracije v in čez Slovenijo 

skoraj neopažene. Od peščice ljudi, ki so v Slovenji zaprosili za mednarodno zaščito, jih je 

status mednarodne zaščite dobilo le malo. Migracij smo se začeli zavedati šele poleti 2015, ko 

je število ljudi, ki so iskali zatočišče, močno naraslo. Vzpostavila se je migrantska pot prek 

Grčije, Makedonije, Srbije proti Avstriji, Nemčiji in Skandinaviji. Število migrantov se je še 

povečalo v oktobru 2015, ko je Madžarska zaprla mejo in se je migrantski tok preusmeril čez 

Slovenijo. V tem času je iz Hrvaške v Slovenijo vstopalo izjemno veliko beguncev – tudi do 

10.000 dnevno (Mikuš Kos 2017). Od oktobra 2015 do marca 2016 je preko Slovenije 

potovalo 477.791 beguncev in migrantov (prav tam). 

Slovenija se je na prihod beguncev pripravljala in sprejela različne ukrepe. Ocene in mnenja, 

ali je bila pri tem uspešna, se močno razlikujejo. Z gotovostjo  lahko trdimo, da je prihajalo 

pri načinu in organizaciji dela do velikih pomanjkljivosti, ki so imele hude posledice (dolgo 



Velišček, Tina. 2017. »Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

  

5 
 

čakanje na meji v izjemno slabih pogojih, pomanjkanje osnovnih dobrin, slaba koordinacija 

tistih, ki so pomoč nudili, negativen odnos in obravnava beguncev s strani zaposlenih ...). 

Vseeno pa ne smemo pozabiti in poudariti številnih organizacij in posameznikov, ki so se 

hitro in učinkovito odzvali in pomagali po svojih močeh. 

Do poletja 2016 se je množični prehod beguncev ustavil, balkanska pot se je zaprla, sprejemni 

in nastanitveni centri so prenehali delovati. Od takrat naprej begunci v Slovenijo prihajajo 

posamezno in v manjših skupinah.  

Večina beguncev, ki je prišla v času masovnih migracij, ni ostala v Sloveniji, ampak so odšli 

naprej. Le redki so ostali in zaprosili za azil v Sloveniji. Ti so bili (in nekateri so še vedno) 

nameščeni v azilne domove. Večina le-teh zaradi slabih pogojev in dolgega čakanja 

samovoljno zapusti Slovenijo in odide naprej, le redki dobijo status in z njim priložnost, da 

začnejo ponovno graditi svoje življenje. 

V Sloveniji je trenutno 451 oseb z veljavnim statusom mednarodne zaščite, v treh azilnih 

domovih je nastanjenih približno 250 prosilcev za mednarodno zaščito, ki čakajo na odločitev 

o svoji usodi (Urad za begunce, podatek  pridobljen 10. 7. 2017). Večina jih prihaja iz Sirije, 

Iraka, Irana in Afganistana. Veliko jih je svojo domovino zapustilo, ker so bili tam ogroženi – 

izpostavljeni vojni, nasilju, diskriminaciji ipd. Večina jih je prišla v državo, ki je ne pozna in 

katere kultura in jezik sta jim popolnoma tuja. Spet drugi s sabo nosijo druge težke zgodbe, 

izkušnje. Veliko jih je izgubilo svoje bližnje ali pa so se morali ločiti od njih. Še več jih ima 

travmatično izkušnjo poti do Slovenije. Dodaten, mogoče celo najhujši, stresni dejavnik je 

čakanje na to, ali jim bo v Sloveniji dovoljeno ostati ali ne. Ker so postopki za pridobitev 

zaščite dolgotrajni, nekateri čakajo tudi po več let. Vse pa zaznamuje bivanje v azilnem domu, 

ki je daleč od idealnega. V tem času so njihove pravice in možnosti zelo omejene, razmere za 

življenje pa slabe. To pomeni, da so tudi tisti begunci, ki nimajo hudih travm v preteklosti, 

zaznamovani kot begunci zaradi njihovega statusa »drugih« in tretiranja s strani države 

gostiteljice. Skupek vseh dejavnikov lahko močno načne njihovo psiho-fizično zdravje. 

Begunci živijo v negotovosti, kar povzroča občutke tesnobe, brezupa, žalosti in strahu. 

Pogosto se pojavljata depresija ter pasivizacija. 

Tudi danes, ko je prosilcev za azil in beguncev v Sloveniji izredno malo, je sovražna 

nastrojenost do njih velika. Odpor je povezan s strahom, da so ti ljudje preveč drugačni, da bi 

se bili sposobni integrirati v naše okolje, da bodo breme državi (davkoplačevalcem) ter da 
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bodo prevzemali »naše službe«. Strah še podžigajo nekatere politične in aktivistične skupine 

ter mediji, ki vzbujajo občutek, da je migrantov veliko več kot v resnici (Mikuš Kos 2017). 

»Celotno begunsko situacijo lahko označimo kot situacijo trajne hude stiske, v kateri so 

negotovost glede prihodnosti, slabe življenjske okoliščine, ponižanje in brezpravnost, skrb za 

bližnje, ki so ostali v domovini, prizadeli posameznike, otroke, družine in begunsko skupnost 

kot celoto« (Mikuš Kos 2015, 30). 

Kljub slabim razmeram in trpljenju beguncev mora pogled psihosocialnih pomočnikov  ostati 

optimističen in usmerjen v prihodnost. Razmišljati morajo, kako lahko v dani situaciji najbolj 

učinkovito pomagajo beguncem, kako lahko pripomorejo k integraciji tistih, ki bodo v 

Sloveniji ostali, in o načinih ozaveščanja ljudi, da bi preprečili sovraštvo in negativno 

nastrojenost do beguncev.  

3 PSIHOSOCIALNA POMOČ BEGUNCEM V SLOVENIJI 

Mikuš Kos in Gole (v Pagon in Mikuš Kos 1998) poudarjata, da razmere begunskega 

življenja povzročajo hudo socialno in psihološko prizadetost ljudi, ki ima lahko dolgotrajne 

posledice na duševno zdravje ljudi in na kakovost njihovega življenja. »Namen psihosocialne 

pomoči je zmanjševanje trpljenja in prizadetosti ljudi, krepitev njihovih obvladovalnih sil in 

preprečevanje dolgotrajnih ali trajnih psiholoških in psihosocialnih posledic« (prav tam, 67). 

Avtorici (prav tam) psihosocialno pomoč beguncem opredelita kot dejavnosti, s katerimi 

poskušamo: 

 normalizirati življenje ljudi; 

 izboljšati socialno kakovost življenja; 

 preprečiti dodatne strese, travme, ponižanja, kronično neugodne psihosocialne vplive; 

 ponuditi pozitivne izkušnje, ki delujejo kot protiutež negativnim in psihološko 

destruktivnim izkušnjam, povezanim z vojno in njenimi posledicami; 

 ojačati obvladovalne sposobnosti posameznika, skupine, skupnosti; 

 omogočiti psihoterapevtsko pomoč za osebe, ki to potrebujejo in so pomoč 

pripravljene sprejeti. 
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Psihosocialno pomoč beguncem lahko nudimo na različne načine. V grobem bi jih lahko delili 

na: 

 strokovno pomoč (svetovanje, psihoterapija, mentalno-higienska obravnava, 

zdravstvena obravnava, informiranje in seznanjanje s pravicami in dolžnostmi ipd.); 

 praktično pomoč (pomoč pri urejanju dokumentov, organiziranje delavnic, učenje 

jezika, učna pomoč, materialna pomoč (finančna in v obliki donacij), pogovor in 

družabništvo, pomoč pri iskanju službe/stanovanja, iskanje prevajalca, spremstvo k 

zdravniku ipd.); 

 posredno pomoč (zbiranje sredstev, pisanje projektov za pridobivanje sredstev, 

sodelovanje z različnimi organizacijami, zagovorništvo in aktivizem (boj za 

spremembe), organizacija dogodkov, namenjenih ozaveščanju o begunski situaciji 

ipd.). 

Psihosocialna pomoč beguncem  najpogosteje vključuje veliko pogovorov in psihične 

podpore ter terja veliko empatije, fleksibilnosti in energije. Kvaliteta vsakdanjega življenja v 

državi gostiteljici (klima, svoboda gibanja, dostopnost informacij in storitev ipd.) v največji  

meri vpliva na mentalno zdravje beguncev in njihovo psihosocialno funkcioniranje v 

prihodnosti (Mikuš Kos 2005). Cilj psihosocialne pomoči je torej, da deluje v smeri 

izboljšanja življenjskih pogojev beguncev. 

3.1 Psihosocialni_e pomočniki_ce beguncem 

Za ljudi, ki pomagajo beguncem, Mikuš Kos (2017) uporabi izraz psihosocialni pomočniki. 

»Naziv psihosocialni pomočniki uporabljamo za osebe, ki pridejo v bližnji stik z begunci, 

najsi bo v vlogi strokovnjakov, organizatorjev, laičnih pomočnikov ali prostovoljcev, z 

namenom pomagati ljudem v njihovih čustvenih stiskah in psihosocialnih težavah in 

zmanjšati njihovo trpljenje.« (Mikuš Kos 2017, 76). Ker smo mnenja, da izraz zajame vse 

akterje in načine pomoči, ga v magistrski nalogi uporabljamo tudi sami.
2
 

Več kot očitno je, da so begunci ranljiva skupina, ki zaradi specifične situacije potrebuje 

celostno obravnavo. Le-ta jim je v Sloveniji nudena s strani različnih akterjev. Na prvem 

mestu so  strokovni delavci, zaposleni v institucijah, ki neposredno delajo z begunci. Ti so z 

njimi v stiku na dnevni bazi in so zadolženi za osnovno psihosocialno oskrbo in strokovno 

                                                           
2
 Zaradi preglednosti besedila uporabljam samo moško obliko, ki pa velja za oba spola. 
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pomoč. Vpleteni so tudi strokovni delavci iz drugih institucij, ki jim nudijo strokovno pomoč 

in pomoč pri integraciji. Pomembno vlogo odigrajo osebe, ki psihosocialno pomoč nudijo 

laično – v primeru beguncev so to večinoma prostovoljci.   

Strokovni delavci v institucijah, v katere so vključeni begunci 

K strokovnim delavcem prištevamo: 

 svetovalne delavce v azilnih domovih; 

 svetovalce za begunce na Uradu za begunce in na Ministrstvu za notranje zadeve; 

 strokovne delavce v šolah, vrtcih, zdravstvenih ustanovah in centrih za socialno 

delo, v katere so vključeni begunci; 

 strokovne delavce v nevladnih organizacijah, ki nudijo psihosocialno pomoč 

beguncem (v Sloveniji so to Slovenska filantropija, PIC - Pravno informacijski 

center, Mirovni inštitut, IAŠ - Inštitut za afriške študije, Socialni center Rog …); 

 psihoterapevte in druge strokovnjake, ki nudijo strokovno pomoč (svetovanje, 

psihoterapija ...). 

Strokovni delavci nudijo v prvi vrsti strokovno pomoč, velikokrat pa nudenje zgolj te ni 

možno. Težko je namreč beguncu pomagati pri iskanju zaposlitve, če ta nima niti primernih 

oblačil in obutve. Tako se strokovna in praktična pomoč nenehno prepletata.   

Laični psihosocialni pomočniki 

Sem sodijo vsi laični delavci, prostovoljci, ki pomagajo v okviru različnih organizacij, osebe z 

enako izkušnjo (bivši prosilci za azil in begunci), prijatelji beguncev ter tudi begunci sami – 

pomembno vlogo pri psihosocialni pomoči ima tudi medsebojna pomoč beguncev. Mikuš Kos 

(2015) piše, da strokovnjaki pogosto podcenjujejo pomoč laičnih psihosocialnih pomočnikov, 

ki je marsikdaj primernejša in učinkovitejša od strokovne. Ob refleksiji svojega 

humanitarnega delovanja zapiše: »Gotovo moje strokovno znanje v začetnem obdobju bivanja 

beguncev v Sloveniji ni bilo posebej pomembno. Bolj pomembno je bilo sočustvovati z 

ljudmi, ...« (prav tam, 49). 

Pri delu z begunci imajo zelo pomembno vlogo prostovoljci. Ti odigrajo ključno vlogo pri 

neformalni psihosocialni pomoči – pri t. i. pomoči pri integraciji. Poskrbijo za pomoč, ki je 

strokovni delavci in organizacije velikokrat  ne (z)morejo, in predstavljajo nadgradnjo dela  

organizacij in strokovnjakov. Beguncem namenijo svoj čas, energijo, osebno vpletenost ter 
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individualen odnos (Mikuš Kos 1997). Za begunce organizirajo razne aktivnosti, s katerimi 

jim omogočijo lažje prilagajanje v prevladujočo družbo in kulturo. Nudijo jim individualno 

pomoč ter oseben, človeški pristop. Jamšek (v Mikuš Kos 2017) pravi, da jim dajejo občutek, 

da je nekomu zanje mar ter da v procese pomoči vnašajo nove dimenzije. »Zaradi 

neobremenjenosti s strokovnimi postopki pa najdejo tudi nove, inovativne metode pomoči in 

predstavljajo pri pomoči beguncem pogosto most med njenimi prejemniki in slovensko 

družbo« (Jamšek, 96, v Mikuš Kos 2017).  

Prostovoljci velikokrat z begunci preživijo največ časa, zato jih tudi najbolje poznajo in so 

posledično sposobni oblikovati najprimernejše aktivnosti zanje. Pogosto jim omogočijo  

izpolnitev nekih individualnih potreb ali želja, ki jih organizacije ne morejo. V okviru 

prostovoljskega dela zanje organizirajo različne prostočasne dejavnosti, kot so sprehodi, izleti, 

športne prireditve, glasbeni dogodki, kulturni dogodki (gledališče, kino, koncerti, razstave), 

ustvarjalne delavnice, družabne aktivnosti (piknik, karte, namizne igre) in drugo. Z begunci se 

veliko družijo, pogovarjajo. Veliko jih nudi tudi učno pomoč, še posebej pri učenju jezika 

(slovenščine ali angleščine), kar je bistvenega pomena za uspešno integracijo. 

Individualna srečanja oziroma druženja v manjših skupinah so ključnega pomena za 

integracijo, saj zmanjšajo občutke osamljenosti, povečajo občutek varnosti ter posledično 

izboljšajo psihosocialno situacijo beguncev (Mikuš Kos 1997). Prostovoljci soustvarjajo 

(podporno) socialno mrežo beguncev in pogosto nadomestijo (širše) družinske oziroma 

sorodstvene in prijateljske vezi  ter pomoč skupnosti, ki so jih prosilci begunci z odhodom od 

doma izgubili.  

Prostovoljci izvajajo tudi aktivnosti, povezane s kulturo beguncev (učenje njihovega jezika, 

zanimanje za kulturo, zgodovino, politiko ...) ter skušajo skozi aktivnosti graditi most in 

zmanjševati socialno razdaljo med kulturami. Beguncem dajejo občutek sprejetosti. Pogosto 

so tudi tisti, ki imajo največji vpliv na ozaveščanje javnosti, saj s svojim aktivizmom dajejo 

pozitiven zgled in s svojimi zgodbami nevsiljivo približajo begunske zgodbe svoji okolici. 

Jamšek (v Mikuš Kos 2017) zaključuje, da bi bila kakovost življenja beguncev v Sloveniji 

brez prostovoljcev vsekakor manjša. 

Druga pomembna skupina laičnih psihosocialnih pomočnikov so osebe z enako izkušnjo 

(bivši begunci). Njihova prednost je, da razumejo in poznajo kulturo in jezik beguncev ter 

države azila. Seznanjeni so s procesi in dinamiko v azilnem domu ter vedo, kaj begunci 
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potrebujejo in katera oblika pomoči je sprejemljiva. Tako veliko bivših beguncev, ki so v 

Slovenijo prišli že prej, pomaga v vlogi prevajalca in/ali kulturnega mediatorja.  

Včasih pozabimo, da si največ pomoči nudijo begunci med seboj. Tipična napaka pri nudenju 

psihosocialne pomoči je, da se osredotočimo na deficite (težave in trpljenje), zanemarimo pa 

že obstoječe podporne mehanizme (veščine, socialne mreže, ekonomske vire ipd.) in 

(z)možnosti samopomoči (IASC 2017). Ključnega pomena je, da prepoznamo, mobiliziramo 

in krepimo že obstoječe veščine in sposobnosti posameznikov, družin, skupnosti in družbe 

(prav tam). 

Mikuš Kos  (1997) ugotavlja, da je za učinkovitost psihosocialne pomoči pomembna tako 

strokovna usposobljenost (izobrazba, znanje, izkušnje ipd.) kot človeške lastnosti, kot so 

toplina, empatija, slog komunikacije ipd. Pri delu z begunci se je še posebej pokazala 

pomembnost teh lastnosti in kvalitete odnosa.  

Veliko avtorjev (Horvath-Lindberg in Miseres 1991; Mikuš Kos 1997) poudarja pomen 

informiranja in izobraževanja psihosocialnih pomočnikov. Horvath-Lindberg in Miseres 

(1991) navajata, da morajo pred začetkom dela poznati delovanje organizacije in njihove 

naloge, pravice in dolžnosti. Seznanjeni morajo biti s situacijo beguncev, z njihovimi 

kulturnimi značilnostmi in najpogostejšimi težavami, z organizacijami, ki nudijo pomoč 

beguncem ter z osnovno zakonodajo oziroma migracijsko politiko (postopek, pravice) (prav 

tam). Poznati morajo tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja, ki jih postavljajo begunci. 

Pri tem avtorici poudarjata pomen organizacije, kjer psihosocialni pomočnik dela. Pravita, da 

mora zaposlene usposobiti za delo z begunci. Poleg informiranja jim mora nuditi tudi različna 

izobraževanja (na temo komunikacije, nudenja psihosocialne pomoči, pomoči v kriznih 

situacijah, preprečevanja izgorelosti) ter jih pri delu spremljati in podpirati. Ključnega 

pomena so tudi redni sestanki, na katerih se identificira probleme in išče rešitve, evalvira in 

spreminja intervencije ter identificira potrebe in nudi podporo. 

Akterjev, ki nudijo psihosocialno pomoč beguncem, je torej veliko. Glede na funkcijo/vlogo, 

usposobljenost, izobrazbo, izkušnje in namen pomoči so zelo heterogena skupina, ki pa ima 

skupen cilj – delovanje v dobrobit beguncem. Zato je pri delu z begunci ključnega pomena 

sodelovanje med njimi.   
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Delo psihosocialnih pomočnikov je med bolj stresnimi. Poleg stresa in prizadetosti zaradi 

situacije beguncev je psihosocialna pomoč stresna tudi zaradi brezbrižnosti nekaterih 

organizacij, državnih organov in širše javnosti, rigidnosti azilne politike in dolgotrajnega 

čakanja, majhne možnosti vpliva na situacijo beguncev, pomanjkanja sredstev ter sodelovanja 

med različnimi organizacijami ter med begunci samimi ipd. Dolgotrajna izpostavljenost 

takšnim razmeram brez ustrezne obravnave lahko pripelje do čustvene preobremenjenosti in 

posledično izgorelosti. 

4 ČUSTVENA PREOBREMENJENOST 

Čustvena preobremenjenost je v tesni povezavi s stresom. Kovač (2013, 27) iz različnih 

definicij povzema, da je stres »stanje napetosti organizma oziroma telesna, fiziološka in 

duševna reakcija organizma na obremenitev, ki ni v ravnotežju s sposobnostmi posameznika«. 

Dolgotrajen in intenziven stres negativno vpliva na psihično in fizično zdravje posameznika. 

Battison (v Kovač 2013) navaja tri skupine vzrokov stresa: pomembni življenjski dogodki, 

vzroki stresa iz domačega okolja in vzroki stresa iz širšega okolja. V sodobnosti je zelo 

pogost t. i. poklicni stres. Spielberger in Reheiser (2005; v Kovač 2013) ugotavljata, da 

številne raziskave dokazujejo, da poklicni stres zelo neugodno vpliva na delovno 

učinkovitost, prisotnost na delu, menjavo delovnega okolja, zdravje in počutje zaposlenih.  

Večina avtorjev pojmuje stres kot ključni faktor pri razvoju izgorelosti (Junkins 1993, v 

Guidelines for the primary prevention of mental, neurologicaland psychosocial disorders 

1994). Dlje časa trajajoč stres in obremenitve se lahko v določenih okoliščinah spremenijo v 

preobremenitev ali izgorelost. »Izgorelost je lahko posledica kroničnega stresa, vendar je stres 

lahko le sprožilec, ne pa vzrok izgorelosti« (Inštitut za razvoj človeških virov 2011). 

Izraz izgorelost oziroma »burn out« je prvi uporabil psihiater in psihoanalitik Herbert 

Freudenberger. Pri sebi in sodelavcih je opazil, da delo z zahtevnimi in težko bolnimi pacienti 

sčasoma lahko pripelje do čustvene izpraznjenosti in izgube motivacije ter zavzetosti za delo, 

kar spremlja vrsta telesnih (npr. utrujenost) in psihičnih (npr. občutek frustriranosti) 

simptomov (Pšeničny 2009). Enotne definicije za pojav ni, Schmiedel (2011, 12) v svojem 

delu Izgorelost/burnout navaja nekaj najbolj pogosto uporabljanih. Christina Maslach, 

pionirska raziskovalka poklicne izgorelosti, jo definira kot »sindrom čustvene izčrpanosti, 

depersonalizacije in zmanjšanega občutka osebne izpolnitve, ki se lahko pojavi pri 

posameznikih, ki imajo pri svojem delu opravka z ljudmi« (1998). Trdi, da poklicna 
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izgorelost predstavlja eno skrajnost, druga skrajnost pa je nasprotje izgorelosti - zavzetost za 

delo (Pšeničny in Findeisen 2005). Pravi, da ima poklicna izgorelost tri negativne razsežnosti: 

čustveno izčrpanost, prezir do dela in delovnega okolja ter neučinkovitost (prav tam). 

Schmiedel (2011) navaja, da gre pri izgorelosti »za odziv na kronično čustveno obremenitev 

pri nenehnem delu z ljudmi, še posebej, če so ti v stiski ali imajo težave«. Pines in Arnson 

(prav tam, 12) jo opredelita kot »stanje fizične, čustvene in mentalne izčrpanosti zaradi 

dolgotrajne vključenosti v čustveno obremenjujoče situacije«. Pšeničny jo na kratko opredeli 

kot »kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti« (2006, 19) oziroma kot 

»psihološki sindrom, ki je kumulativni odgovor na dolgotrajne neustrezne psihološke 

okoliščine dela« (Pšeničny, in Findeisen 2005, 53). Fengler (2007, 72)  pravi, da je »pred 

pojavitvijo značilna dalj časa trajajoča preobremenitev brez ustreznega proti ukrepanja«. Izraz 

izgorelost je s šifro Z73.0 uporabljen tudi v Mednarodni klasifikaciji bolezni (Bilban in 

Pšeničny 2007). 

Pogosto je težko ločiti med stresom, depresijo, izčrpanostjo in izgorelostjo, saj so nekateri 

simptomi enaki ali vsaj podobni, včasih se stanja pojavljajo hkrati ali prehajajo drug v 

drugega. Spodnja slika omenjene pojme ločuje in prikazuje izgorelost kot presek stresa, 

depresije in izčrpanosti (Schmiedel 2011). 

Slika 4.1: Izgorelost kot presek stresa, depresije in izčrpanosti 

 

Prirejeno po Schmiedel (2011, 55) 

Izgorelost in depresija imata nekatere skupne simptome (pomanjkanje energije, utrujenost, 

pomanjkanje koncentracije), vendar gre za dve ločeni motnji, ki se razlikujeta predvsem v 
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stopnji kortizola v telesu (Inštitut za razvoj človeških virov 2011). Z izgorelostjo se povezuje 

tudi pojem deloholizem, ki  je eden od znakov izgorelosti. Kljub temu, da deloholiki delajo in 

naredijo več kot drugi delavci, pa je deloholizem precej manj produktiven, kot kaže na prvi 

pogled. Podjetje namreč z začasno povečano produktivnostjo na račun preobremenjenosti in 

izgorelosti dolgoročno izgubi več, kot pridobi. Ekstremen deloholizem lahko privede do 

delovne izčrpanosti ali »wornout-a«. Med izgorelostjo (burnout) in delovno izčrpanostjo 

(wornout) je razlika v vzrokih in posledicah (Inštitut za razvoj človeških virov 2011). Fengler 

(2007) pravi, da se v primeru, ko stres traja dlje časa in ni več mogoče mobilizirati moči ter ni 

možnosti za počitek, razvije izčrpanost (wornout), ki je zelo podobna izgorelosti, vendar gre 

za drugačen pojav. Delovno izčrpavanje za razliko od izgorevanja ne vodi do psihofizičnega 

zloma. Zelo pomembna razlika med delovno izčrpanimi ljudmi in tistimi, ki izgorevajo, je v 

odnosu do počitka – izčrpani si ga želijo in vedo, da ga potrebujejo, izgoreli pa to potrebo 

potlačijo. 

Avtorji se strinjajo glede treh stopenj izgorelosti (Inštitut za razvoj človeških virov 2012): 

1. stopnja izgorevanja – izčrpanost 

Za to fazo so značilni kronična utrujenost, s katero se oseba bori z deloholizmom, zmanjšana 

rezilientnost (prožnost, odpornost) ter zanikanje slabega počutja. Pogoste so tudi bolečine, 

tahikardije,  povišan krvni tlak, panični napadi, težave s prebavili, motnje spanja, tesnoba, 

razočaranje, frustriranost, nemoč, razdražljivost, depresivni občutki, psihična utrujenost in 

odmik od ljudi. Prva stopnja lahko traja tudi do 20 let (Pšeničny 2006). 

2. stopnja izgorevanja – ujetost 

Najznačilnejša simptoma sta močan občutek ujetosti in nemoči, da bi kar koli spremenili. 

Pojavlja se tudi preizčrpanost, bolečine, glavoboli, upad energije, alergije, odpor do dela, 

idealizacije, občutek krivde, jeza, samomorilne misli, želja po umiku, nihanje samopodobe, 

težave s spominom in koncentracijo, deloholizem, čustveni izbruhi, cinizem, grobost, 

odtujevanje od bližnjih, zanikanje potreb, pogosta je menjava službe ali okolja. Ta faza lahko 

traja leto ali dve (Pšeničny 2006). 

3. stopnja izgorevanja – sindrom adrenalne izgorelosti (SAI) 

Značilno je nihanje med deloholizmom in izčrpanostjo, ki ga spremlja občutek vse večje 

razvrednotenosti - depresivnost. Simptomi so upadanje energije, slabša imunska odpornost, 

nespečnost, močna tesnoba in strah, razočaranje, občutek odtujenosti, bes, sram, načrtovanje 
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samomora, težave s spominom, izguba občutka za čas, izguba motivacije, izguba smisla in 

varnosti, oteženo odločanje, nezmožnost prilagajanja spremembam, nihanje med 

deloholizmom in izčrpnim mirovanjem, negativizem, izbruhi joka ter prekinitev stikov. Ta 

faza lahko traja nekaj mesecev (Pšeničny 2006). 

Sindrom adrenalne izgorelosti 

Adrenalni zlom je psihofizični in nevrološki zlom. Osebe ob adrenalnem zlomu popolnoma 

izgubijo energijo in pogosto pristanejo v psihiatrični ustanovi. Pogosto se kaže skozi 

depresivne in/ali anksiozne simptome, lahko pa tudi kot resne telesne bolezni. Značilno  je 

razočaranje ter občutek razvrednotenosti (prav tam). 

Znaki so: bolečine, senzorna občutljivost, tresenje, mravljinčenje, močna vrtoglavica, ulkus 

(čir), akutni kolitis (težave s črevesjem), infarkt, možganska kap, občutek razvrednotenosti, 

akutna depresija, močna anksioznost, grozavost, občutek ranljivosti, labilna samopodoba, 

nemoč, odpor, otopelost, apatičnost, odsotnost čustev, nezmožnost koncentracije, trganje 

miselnega toka, motnje priklica, nezmožnost odločanja, depersonalizacije, derealizacije, umik 

iz vseh dejavnosti, spanje, jokavost, zavračanje komunikacije, priprava na samomor ali 

samomor (prav tam). 

Osebi po zlomu moramo najprej omogočiti, da se odmakne iz situacije, ki jo je pripeljala do 

zloma, in jo zavarovati pred pritiski okolja. Potrebuje predvsem varnost, občutek sprejetosti in 

mir (Bilban in Pšeničny 2007). V obdobju po adrenalnem zlomu lahko pride do 

transformacije osebnosti, spremembe vrednostnega sistema in iskanja novega odnosa do 

življenja (Pšeničny 2006). Odpravljanje posledic adrenalnega zloma traja v povprečju 2-4 leta 

(prav tam).  

Sindrom andrenalne izgorelosti se lahko pojavi v vseh starostnih obdobjih, pri obeh spolih in 

predstavnikih vseh poklicev (prav tam). 

Raziskovalci stresa, obremenjenosti in izčrpanosti za pojav le-teh navajajo različne vzroke. 

Nekateri  strokovnjaki so mnenja, da so za nastanek izgorelosti pomembnejši vplivi okolja, 

drugi pa večji pomen pripisujejo osebnostnim značilnostim. Najbolj sprejeta teorija je, da je 

vzrok preobremenjenosti sovplivanje različnih dejavnikov. Fengler (2007) navaja, da 

preobremenjenost povzročajo tako dogodki iz zunanjega sveta kot tudi subjektivna 
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interpretacija slednjih. Poudarja, da moramo vedno preveriti, v kolikšni meri si obremenitev 

povzročamo sami oziroma jo dopuščamo s svojo nedejavnostjo ali iz drugih razlogov.  

Pšeničny navaja, da v izgorelost vodi sovplivanje treh skupin vzrokov, ki so med sabo močno 

prepleteni (2009):  

 družbenoekonomske okoliščine, 

 psihološke okoliščine življenja in dela,  

 osebnostne značilnosti. 

 Kovač (2013) pa vzroke za nastanek poklicne izgorelosti razdeli v naslednje skupine: 

 osebni dejavniki (spol, starost, osebnostne značilnosti); 

 poklicni dejavniki (nejasnost in konfliktnost vlog, delovna preobremenjenost, časovna 

stiska);  

 organizacijski dejavniki (zahteve dela, pomanjkanje avtonomije, nadzora ali socialne 

opore). 

Veliko raziskav je skušalo ugotoviti, katere so osebnostne značilnosti, ki povečujejo možnost 

za nastanek izgorevanja. Bilban in Pšeničny (2007) navajata raziskave, ki so pokazale 

povezavo med tveganjem za razvoj poklicne izgorelosti ter osebnimi lastnostmi, kot so 

introvertiranost, nevroticizem in zaupanje vase. Pravita, da sindrom izgorelosti najpogosteje 

prizadene strokovnjake po več letih prizadevnega in odgovornega opravljanja svojega  dela in 

da se le redko pojavi kmalu po nastopu službe. Posebej naj bi ji  podlegali pretirano 

obremenjeni ljudje (prav tam). Pšeničny (2006) navaja, da se to zelo pogosto zgodi »preveč 

zavzetim osebam«. Pravi, da se ta lastnost  razvije pri osebah, katerim starši vcepijo pravilo, 

da so dobre samo, ko zadovoljijo potrebe drugega, ne pa svojih lastnih (prav tam). Avtorica 

jih imenuje »prisilno altruistični perfekcionisti« in pravi, da so najbolj zavzeti in odgovorni 

delavci ter pozorni, skrbni in zanesljivi partnerji, starši ali otroci (prav tam). Za razlago 

izgorelosti predlaga recipročni model izgorelosti (RMI), ki pravi, da je »vzrok za izgorevanje 

in izgorelost neravnovesje (nerecipročnost) med vlaganjem (črpanjem) energije (telesne, 

čustvene in kognitivne) in zadovoljevanjem potreb (obnavljanjem energije) ter način 

odzivanja oseb na nerecipročne situacije (osebnostne lastnosti) v življenjskih in delovnih 

okoliščinah« (prav tam, 29).  
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Maslach in Leiter (2002) trdita, da je vzroke za izgorelost treba iskati predvsem v družbenem 

okolju, v katerem ljudje delajo. Navajata šest glavnih vzrokov, ki lahko vodijo do 

izgorevanja: preobremenjenost z delom, pomanjkanje nadzora, nezadostno nagrajevanje, 

odsotnost trdne skupnosti, pomanjkanje poštenosti in konflikt vrednot (prav tam). Vseh šest 

področij je med seboj povezanih in vsa vplivajo na razvoj poklicne izgorelosti. V priročniku 

Guidelines for the primary prevention of mental, neurologicaland psychosocial disorders 

(1994) so kot glavni vzroki za »burnout«, povezani z organizacijo, navedeni: pomanjkanje 

kontrole nad situacijo, pomanjkanje socialne podpore s strani sodelavcev, negativna klima pri 

delu, slabi odnosi med sodelavci, prevelik obseg dela, preveč birokratskega dela, neprimerno 

vodstvo, pomanjkanje usposabljanj ter veliko zelo zahtevnih uporabnikov. Drugi avtorji kot 

pomembne vzroke za izgorelost poudarjajo nejasne oziroma konfliktne vloge, premalo 

podpore s strani organizacije (pomanjkanje strokovne podpore v smislu koordinacije, 

mentorstva, supervizije), previsoke zahteve posameznikov do sebe ipd. Schmiedel (2011) 

poudarja, da pogosto poudarjamo psihosocialne vidike izgorelosti in spregledamo telesne 

vzroke zanjo. Navaja bolezni (npr. anemija, pomanjkanje magnezija, motnje v delovanju 

ščitnice...) in druge dejavnike (uporaba poživil in zdravil, neustrezna prehrana, premalo 

spanja, gibanja in počitka), ki lahko odločilno pripomorejo k pojavu izgorelosti.  

Obremenitev je zaradi subjektivnosti težko (iz)meriti. V ta namen je bilo razvitih več 

vprašalnikov oziroma testov, ki služijo kot samoocene obremenjenosti. Najpogosteje 

uporabljan je vprašalnik o izgorevanju na delovnem  mestu Maslach Burnout Inventory 

(MBI), v Sloveniji pa se pogosto uporablja vprašalnik SAI (Sindrom adrenalne izgorelosti), ki 

je dostopen tudi prek interneta (Inštitut za razvoj človeških virov 2012). V priročniku ABC 

prostovoljstva priročnik za mentorje (2014) najdemo preprost vprašalnik, namenjen 

prostovoljcem in mentorjem v prostovoljskih organizacijah. Služi nam kot pomoč pri 

prepoznavanju nevarnosti za čustveno izgorelost. Pri ocenjevanju čustvene obremenjenosti pa 

so pomembna tudi opažanja drugih. Fengler (2007) trdi, da sodelavci pogosto prvi opazijo 

izgorelost in da moramo njihovo skrb zato jemati resno.  

Mednarodni urad za delo ugotavlja, da izgorelost in depresija postajata glavni poklicni bolezni 

21. stoletja (Gabriel in Limatainen 2002; v Pšeničny 2006). Na evropski ravni rezultati 

raziskave European Foundation for The Impreovement of Living and Working Conditions 

(2005) kažejo, da ima več kot polovica zaposlenih simptome zgodnjih faz, vsak deseti delavec 

pa doživi skrajno fazo izgorelosti (Pšeničny 2006). Slovenska raziskava (prav tam), narejena 
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med splošno populacijo, je pokazala, da je izgorelost v Sloveniji precej razširjena, saj je znake 

izgorelosti kazalo več kot 60 % vzorca, med njimi jih je bilo dobrih 8 % resno izgorelih. V 

omenjeni raziskavi je bilo ugotovljeno tudi, da je izgorelost močno povezana z 

zadovoljenostjo temeljnih potreb in s storilnostno pogojeno samopodobo in da sta oba dobra 

prediktorja izgorelosti. Med spoloma, po starosti in po stopnjah izobrazbe ni bilo statistično 

pomembnih razlik, kar pomeni, da izgorelost lahko prizadene prav vsakega. Dokaz, da 

izgorelost ni omejena izključno na zaposlene, so raziskave, ki dokazujejo izgorelost tudi pri 

brezposelnih (Schmiedel 2011; Pšeničny 2009). Izgorelost pri nezaposlenih ni pogojena z 

okoliščinami dela in stresom na delovnem mestu, ampak z drugimi dejavniki, nepovezanimi s 

službo. 

Poklicna izgorelost negativno vpliva na posameznika, zaradi zmanjšane učinkovitosti pa tudi 

na celotno organizacijo oz. njene uporabnike. Na posameznika ima  mnogo negativnih 

posledic na fiziološki, čustveni, kognitivni in vedenjski ravni. Kovač (2013) in Roof (1994) 

navajata različne avtorje, ki so ugotovili, da izgorelost negativno vpliva na naše fizično 

zdravje (psihosomatske težave), psihično zdravje (težave v duševnem zdravju), odnose, 

delovno učinkovitost (in z njo povezano motivacijo) ter zadovoljstvo na delovnem mestu. 

Rezultira tudi v izgubi motivacije, energije in zanimanja za delo, včasih celo v opustitvi dela.  

Večina avtorjev (Jackson, Schwab in Schuler 1986, v Kovač 2003, Schmiedel 2011) soglaša, 

da izgorelost vključuje 3 dimenzije, ki se odražajo v specifičnih vedenjih: 

1. Depersonalizacija (negativen in neoseben odnos do uporabnikov pomoči) 

2. Čustvena izčrpanost (posameznik v delovnem okolju doživlja prevelike čustvene 

pritiske, ki se kažejo v pomanjkanju zanosa in empatije do uporabnikov pomoči) 

3. Zmanjšana osebna izpolnitev (občutek osebne neizpolnjenosti, nekompetentnosti in 

neučinkovitosti v delovnem okolju) 

Delovna izgorelost ima negativne posledice na kvaliteto storitev in dela, ki ga opravlja izgorel 

človek. Izgorelost se lahko pojavi v vseh poklicih, najbolj pogosto pa se pojavi pri poklicih 

pomoči (zdravstveni delavci, svetovalni delavci, psihoterapevti) (Lopes Cardozo et al. 2012) 

in med negovalci na domu, ki skrbijo za ostarele, nepokretne, dementne ipd. (Schmiedel 

2011). Najpogosteje je vzrok kombinacija obveznosti v službi in v zasebnem življenju (Vidic 

2017). Fengler (2007) piše tudi o možnosti izgorelosti celotnega tima ter o poklicni 

deformaciji, ki se pojavi pri ljudeh, ki so izpostavljeni dolgotrajni obremenitvi. Pomembno je, 
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da ozavestimo, na kakšne načine preobremenjenost vpliva na naše življenje, saj tako lahko 

lažje najdemo načine za soočanje z njo. Veliko avtorjev (Edelwich in Brodsky 1980; 

Tubesing 1982; Lee in Ashfort 1996; v Kovač 2013) poudarja pomen ozaveščanja o problemu 

poklicne izgorelosti s strani strokovnjakov.  

5 ČUSTVENA PREOBREMENJENOST PSIHOSOCIALNIH 

POMOČNIKOV   

Čustvena preobremenjenost in izgorelost med psihosocialnimi pomočniki sta zelo pogosta 

pojava. Aronson in sodelavci (1985, v Fengler 2007, 72) ga opredeljujejo kot »rezultat 

trajajoče ali ponavljajoče se čustvene obremenitve v zvezi z dolgoročnim intenzivnim 

nudenjem pomoči drugim ljudem. /.../ Izgorelost je boleče spoznanje (pomočnikov), da tem 

ljudem ne morejo več pomagati, da nimajo več ničesar dati in da so se povsem izčrpali ...«.  

Na področju preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov v različnih poklicih je bilo 

narejenih kar nekaj raziskav. Fengler (2007) navaja, da so, kljub temu da so bili podatki 

zbrani z različnimi instrumenti, rezultati precej enotni. Večina slovenskih raziskav preučuje 

izgorelost pri zdravstvenih, socialnih, šolskih in svetovalnih delavcih. Iz njih je razvidno, da 

znake izgorevanja kaže v povprečju 20 do 40% oseb (Pšeničny 2006). Tudi tuje raziskave 

kažejo na preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov. Lopes Cardozo in sodelavci (2012) 

v raziskavi preučujejo pojav stresa, anksioznosti, depresije in izgorelosti pri mednarodnih 

humanitarnih delavcih in ugotovijo, da visok nivo stresa med delom prispeva k tveganju za 

razvoj čustvene preobremenjenosti. Kovač (2000) navaja raziskavo psihiatra Freudenbergerja, 

ki je opazoval prostovoljce, pri katerih so se pojavljali znaki čustvene izčrpanosti, izgube 

motivacije in zavzetosti za delo. Kovač (2013) navaja različne raziskave (Sears in Navin 

2001; Demato in Curcio 2004; Baggerly in Osborn 2006; Kovač 2013), ki so prišle do 

ugotovitve, da velika večina šolskih svetovalnih delavcev svoje delo doživlja kot stresno. 

Navaja tudi raziskavo, ki je pokazala, da so poklicni izgorelosti najbolj izpostavljeni 

svetovalni in socialni delavci, psihiatri ter psihologi (Skovholt 2001). Huebner (1993, v 

Kovač 2013) je v svoji raziskavi ugotovil, da 25% šolskih svetovalnih delavcev kaže visoke 

znake čustvene izčrpanosti, v raziskavi z Millsom (1998) pa, da približno 40% šolskih 

svetovalnih delavcev zaznava čustveno izčrpanost. Ackerley in sodelavci (1988 v Fenger 

2007, 82) je pri več kot tretjini psihologov ugotovil visoko raven čustvene izčrpanosti in 

depersonalizacije; Stephan (2005) je v raziskavi ugotovil zmerno do visoko stopnjo čustvene 
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izčrpanosti pri 66% šolskih svetovalnih delavcev; Sieferd (1991, v Guidelines for the primary 

prevention of mental, neurologicaland psychosocial disorders 1994) pa navaja, da ena četrtina 

socialnih delavcev poroča o občutkih čustvene izčrpanosti. Norcross in Prochaska (1986, v 

Fenger 2007, 84)  sta ugotovila, da je 80% psihoterapevtov iz njunega vzorca v zadnjih treh 

letih prestalo obdobje hude obremenitve; Deckard (1992, v Guidelines for the primary 

prevention of mental, neurologicaland psychosocial disorders 1994) je ugotovil, da znake 

čustvene izčrpanosti kaže 43% ameriških zdravnikov. Kovač (2013) je v analizi čustvene 

izčrpanosti ugotovil, da večina šolskih svetovalnih delavcev zaznava manjšo čustveno 

izčrpanost. Lopes Cardozo in sodelavci (2012) poudarjajo, da je tveganje za čustvene 

preobremenjenosti povišano še dolgo po prenehanju dela psihosocialnega pomočnika. 

Raziskava Inštituta za razvoj človeških virov o izgorelosti med Slovenci je pokazala, da 

izgoreva 58 % Slovencev. Huebner (1992, v Kovač 2013) je ugotovil, da se šolski svetovalni 

delavci svoje poklicne izgorelosti, ki se kaže v obliki čustvene izčrpanosti in zmanjšane 

delovne učinkovitosti, pogosto ne zavedajo. Tudi Warner (2006) navaja, da se veliko 

pomočnikov sploh ne zaveda, da so čustveno preobremenjeni; če pa se, to zanikajo, krivijo 

sebe ter znake izgorelosti prikrivajo, saj se bojijo negativnih odzivov sodelavcev in 

negativnega vpliva na kariero. Z nepriznavanjem, ignoriranjem ali zmanjševanjem pomena 

preobremenjenosti onemogočajo razvoj strategij za reševanje problema. 

5.1 Znaki izčrpanosti psihosocialnih pomočnikov beguncem 

Fengler (2007, 79) opredeli stopnje izgorelosti psihosocialnih pomočnikov: 

 prijaznost in idealizem; 

 prevelike zahteve; 

 zmanjšanje prijaznosti; 

 občutki krivde zaradi zmanjšanja prijaznosti; 

 povečani napori, da bi bili marljivi in prijazni; 

 občutek neuspešnosti; 

 občutek nemoči: 

občutek brezupa; izčrpanost, odpor do klientov, apatija, upiranje, jeza; 

 izgorelost. 

Znakov izčrpanosti je veliko in se pri različnih osebah razlikujejo. Prevladuje občutek splošne 

telesne in čustvene izčrpanosti. V prejšnjem poglavju smo naštevali splošne znake izčrpanosti. 
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Mikuš Kos (2017, 81-82) navaja najpogostejše znake izčrpanosti pri delu z begunci, ki so v 

veliki meri identični splošnim: 

 čustvene težave – žalost, depresivnost, tesnoba, pogost jok, občutje krivde, negotovost, 

občutek nemoči, izkoriščanosti, nerazumljenosti, osamljenosti, razočaranje, obup, jeza, 

otopelost, občutek praznine in nesmiselnosti dela; 

 težave na miselnem področju – slabša koncentracija, pozabljivost, težave pri 

odločanju, negativno videnje ljudi in sveta, preokupiranost z razmišljanjem o beguncih 

in delu; 

 spremembe vedenja – povečana čuječnost, pretirane reakcije, vzkipljivost, 

neobvladanost, več agresivnega vedenja, opuščanje običajnih razvedril, sprostitev in 

druženja; 

 motnje v odnosih – izogibanje pogovorom, nestrpnost, sumničavost, izguba zaupanja 

do sodelavcev; preobčutljivost za kritične pripombe; zvračanje krivde na druge, 

obtoževanje beguncev, organizatorjev in drugih posameznikov ali skupin; izguba želje 

po druženju; težave pri poslušanju drugih; nesporazumi, konflikti na delovnem mestu, 

v družini, s prijatelji; agresivni izpadi; 

 odnos do beguncev – izguba interesa za begunce; izogibanje pogovorom z begunci; 

nestrpnost, neobčutljivost za njihove potrebe; otopelost za stiske ali za prijaznost 

beguncev; cinizem; okrivitev beguncev za težave; 

 odnos do samega sebe – splošna izguba interesov, opuščanje socialnih stikov, 

zanemarjanje lastnega videza, vse manj zmožnosti za to, da bi storil nekaj zase; 

 odnos do dela in delovna storilnost – zmanjšana učinkovitost, neustrezne presoje, 

neodločnost, pomanjkanje iniciativnosti, dvom vase in v druge; strah pred novimi 

nalogami, izogibanje delu, izostajanje z dela, opuščanje delovnih dolžnosti ali pa 

nekritično prevzemanje novih nalog in pretirana vnema; negativizem v smislu 

omalovaževanja lastnih možnosti, da bi pomagal drugemu; omalovaževanje 

zastavljenih ciljev in koristnosti projekta; občutek nemoči in brezizhodnosti, ki ga 

izražajo besede »saj se itak ne da ničesar narediti, spremeniti«; 

 telesni in zdravstveni znaki – splošni občutek utrujenosti in izčrpanosti, motnje spanja 

ali prehranjevanja, pogosto obolevanje, telesne težave, kot so glavobol, bolečine v 

hrbtu, nespečnost, prebavne težave, druge psihosomatske težave, poslabšanje prej 
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obstoječih zdravstvenih težav, izguba spolne potrebe, povečana raba alkohola, tobaka, 

drugih poživil in zdravil; 

 filozofska in duhovna vprašanja – izguba orientacije glede vrednot, povečana ali 

zmanjšana religioznost, vprašanja o smiselnosti lastnega dela, o smislu življenja, 

izguba vere v človečnost in ljudi. 

5.2 Vzroki čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov 

Psihosocialni pomočniki beguncem so zaradi narave svojega dela izpostavljeni mnogo 

obremenitvam in stresom, tako pri delu z begunci kot osebnim (v domačem okolju, službi 

ipd.). Pogosto so razpeti med administrativnimi pravili in rigidno azilno zakonodajo ter 

potrebami in stiskami beguncev. Fengler (2007) pravi, da je izgorelost pri pomočnikih nekaj 

običajnega, a vseeno skrb vzbujajočega. Zdravje in dobro počutje psihosocialnih pomočnikov 

je velikega pomena za kakovost opravljanja njihovega dela, saj negativnih posledic 

preobremenjenosti ne občutijo samo oni sami (in njihovi bližnji), ampak tudi njihovi 

uporabniki. Navaja, da si psihosocialni pomočniki obremenitve pogosto ustvarjajo tudi sami 

ali pa se jim ne zoperstavijo dovolj odločno. 

Mikuš Kos (2015) navaja, da pri psihosocialni pomoči bolj kot delo utrujajo stiki z ljudmi. 

»Utrujajo me njihove (begunske) zgodbe, njihova dobrota in modrost. Vse to izziva v meni 

čustvene odzive, ob katerih se počutim izčrpano« (prav tam, 163). Osnova za delovanje 

psihosocialnega pomočnika je empatija. Fengler (2007, 45) navaja, da empatija »pomeni, da 

pomočnik razume klienta v njegovem čustvovanju in željah, čutenju in hotenju, mišljenju in 

načrtovanju tako zelo, kot da bi bil to on sam, ga razume tako rekoč do obisti«. Poudarja, da 

lahko takšno stopnjo identifikacije od sebe zahtevamo samo določen čas, saj prekomerna 

empatija ogroža posameznikovo osebnost. Ob močni empatiji in identifikaciji psihosocialnega 

pomočnika z begunci lahko pride do intenzivnega podoživljanja begunskih stisk. Avtorji 

(Roof 1994; Shah, Garland in Katz 2007) govorijo o sekundarnem travmatskem stresu (STS), 

Mikuš Kos (1997) pa o sekundarnih travmah psihosocialnih pomočnikov. Pojavi se zaradi 

občutka nemoči ob pričanju hudem trpljenju. Warner (2006) navaja, da so pri tem reakcije 

psihosocialnih pomočnikov na travme beguncev lahko podobne reakcijam beguncev na 

travmo, le da so manj intenzivne. Sekundarna travmatizacija je (tako kot primarna) normalen 

odziv na nenormalno situacijo (prav tam). Shah, Garland in Katz (2007) v svoji raziskavi 

preučujejo pojav sekundarnega travmatskega stresa med humanitarnimi delavci v Indiji. Pri 

merjenju so uporabili Secondary Traumatic Stress Scale. Vsi sodelujoči v študiji so navedli 
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vsaj enega od simptomov sekundarnega travmatskega stresa kot posledico svojega dela z 

travmatiziranimi. 8% ljudi je celo izpolnjevalo kriterije za posttravmatski stresni sindrom. 

Najpogosteje navajani znaki sekundarne travmatizacije so bili podoživljanje travme klientov, 

razmišljanje o klientih tudi v času, ko se ne dela z njimi, vznemirjenje ob spominu na delo s 

klienti, težave s spanjem, hitra vznemirjenost in težave s koncentracijo (prav tam).  

K pogostosti pojava izčrpanosti pri psihosocialnih pomočnikih vplivajo tudi druge specifike 

njihovega dela. Farber in Heifetz, (1982, v Guidelines for the primary prevention of mental, 

neurologicaland psychosocial disorders 1994) v raziskavi ugotavljata, da je pri njihovem delu 

najbolj stresno pomanjkanje uspeha, nezmožnost pomagati uporabnikom ter pomanjkanje 

vidnega napredka. Maslach in Jakson  (1984, v Kovač 2013) omenjata še veliko število 

delovnih ur, pogoste stike z uporabniki in delo s težavnimi uporabniki. Vse to prispeva k 

občutku neučinkovitosti, kar je rizični dejavnik za razvoj izgorelosti. Običajno je vzrok za 

izčrpanost kombinacija različnih dejavnikov, ki se pojavljajo skupaj in trajajo dlje časa.  

Mikuš Kos (2017, 81) navaja najpogostejše izvore stresa in čustvenih preobremenitev pri delu 

z begunci: 

 narava dela in značilnosti ljudi, s katerimi pomočnik dela – veliko število oseb, ki 

potrebujejo intenzivno pomoč, ki je ni mogoče zagotoviti; veliko problemov brez 

zadovoljivih rešitev; nevarnost obtoževanja pomočnikov ali agresivnosti do njih s 

strani nadrejenih, drugih pomočnikov, beguncev, skrajnežev v skupnosti; včasih tudi 

nevarnost za zdravje in možnost telesnih napadov; 

 fizično okolje (azilni dom, begunski nastanitveni centri) – preobljudenost, utesnjenost 

– pomanjkanje prostora, zasebnosti, prostora za osebne pogovore; umazanija, mraz, 

hrup, smrad, nelepo okolje, pomanjkanje osnovnih materialnih sredstev in 

pripomočkov za pomoč ljudem; 

 organizacijska struktura – premalo pomočnikov, vsakodnevno predolgo neposredno 

delo z begunci, delo s prevelikim številom beguncev, slaba priprava na delo, 

pomanjkljiva komunikacija, odsotnost timskega dela, odvečna papirologija, slaba 

organizacija, slabo vodenje, nesmiselna pravila in navodila, pomanjkanje jasne 

filozofije organizacije, nejasno predstavljena pravila, nesmiselna slaba struktura, 

nejasno razdeljene vloge, hierarhične strukture, v katerih ni možnosti za lastno 

iniciativo, ni časa in priložnosti za predelavo doživetega – dobrega in še posebej 

stresnih doživetij, za vprašanja, posvetovanje o vprašanjih, ni supervizije; 



Velišček, Tina. 2017. »Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

  

23 
 

 odnosi pri delu in psihosocialna klima – slaba psihosocialna klima in kakovost 

medsebojnih odnosov; tekmovanje namesto sodelovanja; sumničenje namesto 

zaupanja; omejevanje samostojnosti pri delu namesto spodbujanja pobud in možnosti 

za njihovo uresničevanje; občutje negotovosti namesto varnosti; rigiden, avtoritaren, 

centraliziran način odločanja in vodenja; ni pozitivnih povratnih informacij o dosežkih; 

zaprtost organizacije v lastne okvire; pomanjkanje formalne in neformalne podpore 

med sodelavci in od organizatorjev, nadrejenih; odsotnost skupnostnega duha, 

pripadnosti skupini in solidarnosti; pomanjkanje empatije, strpnosti, občutka za druge; 

ni prijateljske povezanosti med sodelavci; razočaranje nad neprizadetostjo 

odločevalcev, vodilnih oseb in drugih za življenje beguncev pomembnih oseb in 

institucij; nestrinjanje z ideologijo in odnosom organizacije do beguncev; 

 lastno delovanje in odnos do dela – nerealna pričakovanja do samega sebe glede 

učinkovitosti dela; občutek delovne neučinkovitosti; močna, že škodljiva identifikacija 

z ljudmi, ki jim pomočnik pomaga; pretirana delovna vnema in občutek odgovornosti 

za dogajanje, ki je zunaj možnosti pomočnikovega vplivanja; potreba po stalni in 

popolni kontroli nad situacijo; pretirana rigidnost in trma pri doseganju določenega 

cilja, ne glede na ceno; nezmožnost prepuščanja posameznih nalog drugim; 

neučinkovita izraba delovnega časa, ni prioritetne liste delovnih nalog in ciljev; 

nadomeščanje zasebnega in družabnega življenja z delom. 

Avtorica (prav tam) piše, da k preobremenjenosti prispevajo tudi stresorji v zasebnem 

življenju, kot so slabo energetsko in zdravstveno stanje psihosocialnih pomočnikov, družinske 

obremenitve in skrbi, negotovost glede službe, materialne skrbi, druge večje delovne 

obremenitve, neodobravanje dela, ki ga opravlja pomočnik ter pretirano zaskrbljenost družine 

za pomočnika; v skupnosti pa vrednote in stališča, usmerjena zoper begunce, predsodke, 

sovražni govor ter obsojanje delovanja psihosocialnih pomočnikov s strani okolja (znanci, 

javnost, mediji ipd.). 

Vzroki za preobremenjenost, ki jih navajajo tudi drugi avtorji (Watmough 1983; Schmidt 

1986; v Kovač 2007; Chernis 1985, v Fengler 2007) in bi jih lahko povezali z delom z 

begunci, so: občutek osamljenosti pri reševanju problemov beguncev, nezmožnost vplivanja 

na situacijo, občutki nemoči ob rigidnosti azilne politike, zunanje nespremenljive 

obremenitve, občutek odgovornosti za dobro počutje drugih ljudi, odsotnost možnosti 

vplivanja oziroma soodločanja, prevelika osebna pričakovanja, deljenje zgodb oz. mor 
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klientov (beguncev), neskladnost pričakovanj in dejanskega stanja, odsotnost nadzora nad 

situacijo ipd. 

5.3 Varovalni dejavniki 

Kako se bo pomočnik odzval na stres in čustvene obremenitve, je odvisno od narave in teže 

obremenitev ter od njegove psihične odpornosti oziroma rezilientnosti. Rezilientnost je 

adaptacijska sposobnost sistema, da ohranja integriteto in delovanje kljub notranjim in/ali 

zunanjim vplivom (Inštitut za razvoj človeških virov 2012). »Psihična odpornost je 

sposobnost, zmogljivost premagovanja, obvladovanja težav z aktiviranjem lastnih notranjih 

virov ter zunanjih virov pomoči in varovalnih dejavnikov. S časom in okoliščinami se 

psihična odpornost spreminja – ob dolgotrajnih čustvenih obremenitvah se lahko zmanjša, 

izčrpa, včasih pa se tudi krepi. Psihična odpornost je odvisna tudi od okoliščin življenja 

psihosocialnega pomočnika zunaj delovnega mesta in od podpore v njegovem okolju« (Mikuš 

Kos 2017, 78-79). Mikuš Kos (2015) kot najpomembnejše varovalne dejavnike navaja 

odporen temperament ali značaj, družino in socialne mreže, šolo oz. zaposlitev ter religijo. 

Lim in Shwee Oo (2015) trdita, da je posameznikov občutek samoučinkovitosti odločilni 

dejavnik odpornost na travmo. Osebe, ki se ne zaznavajo kot učinkovite, so v veliko večjem 

tveganju za preobremenjenost. 

Ali se bo izčrpanost pri psihosocialnih pomočnikih beguncem pojavila ali ne, je odvisno od 

naslednjih dejavnikov (Mikuš Kos 2017, 76):  

 situacija, v kakršni so begunci; 

 okoliščine dela; 

 pomočnikove osebnostne lastnosti in psihična odpornost; 

 čustvene in delovne obremenitve v zasebnem življenju; 

 podpora na delovnem mestu in v okolju; 

 pomočnikova angažiranost in njegov odnos do ljudi, ki jim pomaga. 

 

Zadnja točka se nanaša na motivacijo psihosocialnih pomočnikov za delo. Večina avtorjev se 

osredotoča na vidik, da izgorelost povzroči upad motivacije za delo, a bi lahko na pojav 

pogledali tudi z drugega zornega kota. Lopes Cardozo in sodelavci (2012) v raziskavi 

ugotavljajo, da je pri  bolj motiviranih delavcih manj verjetnosti za izgorelost.  
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Včasih se psihosocialni pomočniki tako močno trudijo pomagati, da pozabijo skrbeti za svoje 

lastno zdravje in počutje. Večina psihosocialnih pomočnikov si ne želi pokazati znakov 

preobremenjenosti, saj so mnenja, da so tu za pomoč in ne za to, da pomoč dobijo sami.  

Kukovec-Pšeničny (2005) navaja primer psihosocialnega pomočnika, ki je v odnosih preveč 

dajal in prejemal premalo. »Bolj kot sem bil utrujen, bolj sem se trudil prek vseh meja. ... 

Vedenje, da človek zmore mnogo več, kot v danem trenutku misli in čuti, me je gnalo proti 

robu izgorelosti« (prav tam, 81). Fengler (2007) navaja primer, ko je klient zaznal, da je 

terapevt zaskrbljen, in ga povprašal po počutju. Terapevt mu je prijazno odgovoril, da je njun 

pogovor namenjen njemu. Kmalu po tem se je terparevt obesil. Čustvena preobremenjenost 

pomočnikov zmanjšuje njihove zmogljivosti ali celo povzroča škodljive učinke njihovega 

delovanja. Izčrpanost ima lahko zelo hude posledice za psihosocialnega pomočnika kot tudi 

za prejemnike pomoči. Pomembno je, da psihosocialni pomočniki zaznajo preobremenjenost 

in da imajo veščine soočanja z njo, pa tudi, da so sposobni poiskati in prositi za pomoč, ko/če 

jo potrebujejo. 

6 PREPREČEVANJE ČUSTVENE PREOBREMENJENOSTI 

PSIHOSOCIALNIH POMOČNIKOV 

Avtorji navajajo različne načine za soočanje s preobremenjenostjo. Ker je stres nekakšen 

predpogoj za čustveno izčrpanost, je veliko pristopov k preprečevanju izčrpanosti enakih 

oziroma podobnih tehnikam soočanja s stresom. Najbolj učinkovita je kombinacija ukrepov, 

ki so nam blizu (World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision 

International 2011). Fengler (2007) predlaga, naj psihosocialni pomočniki preizkusijo tudi 

različne nove strategije in si prisvojijo tiste, ki so jim najbolj v pomoč.  

Roof (1994) načine za soočanje s preobremenjenostjo poimenuje strategije za skrb zase in jih 

deli na osebne, strokovne, skupnostne in strategije delovnega okolja. Kyriacou (2001, v 

Kovač 2013) jih deli na neposredne dejavnosti (strategije, ki izločijo vir stresa) in paliativne 

tehnike. Mi jih bomo razdelili na zunanjo pomoč in lastno pomoč (samopomoč), poseben 

poudarek pa bom dala pomoči in podpori organizacije, za katero psihosocialni pomočniki 

delajo. 
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Zunanja pomoč 

Zunanjo pomoč dobivamo iz okolja, najpogosteje od oseb, ki so nam blizu oziroma s katerimi 

preživljamo veliko časa (prijatelji, družina, sorodniki, sosedi in znanci). Te nam nudijo pomoč 

pri reševanju problemov, nas poslušajo in nam nudijo čustveno podporo. Pomembne so tudi 

zato, ker nam nudijo povratno informacijo glede našega dela in počutja (Fengler 2007). 

Raziskave so pokazale, da se tisti, ki imajo veliko socialne podpore, lažje soočajo s kriznimi 

situacijami kot tisti, ki te podpore nimajo (World Health Organization, War Trauma 

Foundation and World Vision International 2011). Kovač (2013) piše, da je zelo pomembna 

opora pri soočanju s preobremenjenostjo prav domače okolje (partner, starši, prijatelji). 

Posebna vrsta podpore prihaja od organizatorja dejavnosti. Pšeničny in Findeisen (2005) 

navajata, da se je v zadnjem času preučevanje vzrokov poklicne izgorelosti premaknilo od 

posameznika k psihološkim delovnim okoliščinam. Pravita, da vodstvo organizacij in podjetij 

lahko vpliva nanje in svoje zaposlene zaščiti pred nevarnostjo poklicne izgorelosti (prav tam). 

Zagotavljanje podpore pri soočanju s stresom in preobremenjenostjo je odgovornost in 

moralna obveza organizacije, ki psihosocialne pomočnike zaposluje (IASC 2017). Poleg tega 

je skrb za zaposlene tudi v interesu organizacije, saj je zdravje zaposlenih pogoj za 

učinkovitost njihovega dela (prav tam). Veliko raziskav (Herr 2002; Sears, Granello 2002; 

Baker, Gerler 2002; Wilkerson, Bellini 2006; v Kovač 2013) je pokazalo, da psihosocialni 

pomočniki pogosto ne dobijo dovolj strokovne podpore s strani organizacije, za katero delajo. 

Warner (2006) v svojem poročilu poudarja pomen organizacije pri preprečevanju stresa in 

izčrpanosti zaposlenih. Mikuš Kos (1997) navaja, da morajo imeti psihosocialni pomočniki 

podporo organizacije, za katero delajo, in možnost za svetovanje ter supervizijo. Pravi, da s 

tem zavarujemo tako begunce kot tudi prostovoljce, saj travmatizirani begunci pogosto 

prenesejo svoje probleme na prostovoljce, kar negativno vpliva na njihovo zdravje in delo. Če 

se zaradi čustvene preobremenjenosti umaknejo od prostovoljskega dela, to lahko pomeni še 

eno izgubo za begunce, ki se pogosto močno navežejo na pomočnike.  

Obvladovanje psihične preobremenjenosti na delovnem mestu je vedno povezano s 

konkretnim delovnim okoljem. Zato moramo poleg splošnih ukrepov za preprečevanje in  

obvladovanje preobremenjenosti razvijati tudi ukrepe, prilagojene konkretnemu okolju, v 

katerem se preobremenitev pojavlja. Organizacija, ki zaposluje psihosocialne pomočnike, 

mora spremljati delovne pogoje, klimo in odnose v organizaciji in težiti k izboljšanju le-teh. 

Zaznati mora morebitne težave, o njih diskutirati in razmišljati o načinih za njihovo reševanje. 
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Razviti mora mehanizme za merjenje stopnje obremenjenosti zaposlenih in ukrepati v primeru 

preobremenitve. Težiti mora k razvijanju zdravega delovnega okolja, ki promovira fizično in 

psihično zdravje (IASC Guidance on Mental health and psychosocial Support in Emergency 

Settings 2007). 

Lopes Cardozo in sodelavci (2012) navajajo, da je za preprečevanje izgorelosti pomembno 

tako zmanjševanje kroničnega stresa kot krepitev mrež socialne podpore. Kovač (2013) pravi, 

da mora organizacija spodbujati dobre odnose, v katerih zaposleni občutijo sprejetost, 

spoštovanje in pripadnost. Pomembna je podporna mreža sodelavcev, za katero so značilni 

odkritost, izmenjava izkušenj, (čustvena) podpora, priznanje, nasveti, povratna sporočila ter 

skupno reševanje problemov (iskanje rešitev). V tem duhu se lahko zaposleni počutijo dovolj 

varne, da s sodelavci delijo svoje občutke in se počutijo slišani in razumljeni. Mikuš Kos 

(2017) ugotavlja, da je za preprečevanje preobremenjenosti ključna sprotna refleksija 

problemov. Psihosocialni pomočniki pogosto navajajo, da se v pogovoru s sodelavci počutijo 

bolj razumljene kot pri pogovoru z družinskimi člani ali prijatelji, ki ne delajo z begunci 

(Mikuš Kos, 2005).  

Mikuš Kos (2017, 82) navaja naslednje pristope, s katerimi organizator dejavnosti ščiti 

psihosocialne pomočnike beguncem pred izgorelostjo: 

 ustrezen izbor pomočnikov ob upoštevanju njihovih osebnostnih lastnosti, izkušenj, 

motivacije, pričakovanj; 

 ustrezna priprava pomočnikov na delo: informiranje o strukturi, filozofiji, pravilih, 

ciljih organizacije; o odnosih in hierarhiji odnosov med posameznimi udeleženci 

dogajanja; 

 jasno seznanjanje z delovnimi nalogami, zahtevami in odgovornostjo; 

 realističen prikaz begunske populacije: dogaja se, da pomočniki idealizirajo begunce 

in njihove osebnostne lastnosti in so razočarani, ko se srečajo z običajnimi človeškimi 

šibkostmi in občasno tudi s socialno odklonskimi pojavi, takšnimi, kakršni so prisotni 

tudi v slovenski populaciji; 

 informacije o možnih zapletih pri dogajanju; 

 informacije o možnem izgorevanju in izčrpanosti pomočnikov; 

 usposabljanje za konkretno delovanje; 

 trajno usposabljanje ob delu; 
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 ustvarjanje varnega vzdušja, v katerem pomočniki lahko govorijo o svojih težavah, 

imajo možnost izražanja tudi negativnih čustev; 

 supervizija, zagotavljanje izmenjave izkušenj in vzajemne podpore pomočnikov; 

 redni sestanki s pomočniki, z možnostjo za refleksijo, pretresanje problemov; 

 možnost konzultacij ob težavah; 

 podpora in pomoč pomočnikom v kriznih situacijah; 

 pravočasno odkrivanje stisk pomočnikov in pomoč od voditelja programa ali 

supervizorja in aktiviranje podporne vloge skupine sodelavcev; 

 praktični nasveti za obvladovanje stresnih situacij, razvijanje raznih strategij 

obvladovanja in virov pomoči; 

 preprečevanje napetosti in konfliktov v delovni skupini in sprotno reševanje nastalih 

konfliktov. 

Veliko raziskav (Constable in Russel 1986; Kesler 1990; Lee in Ashfort 1996, v Kovač 2013, 

Kovač 2013) kot pomemben dejavnik za preprečevanje stresa in čustvene preobremenjenosti 

navaja supervizijo. Supervizija je »oblika pomoči, ki jo pomočniki nudijo drugim 

pomočnikom. /.../ Je psihosocialno svetovanje osebam, delujočim pretežno v poklicih nudenja 

pomoči, ki si prizadevajo, da bi se razbremenile, razjasnile svojo poklicno identiteto in 

ohranile ter povečale svojo poklicno kompetenco« (Fengler 2007, 177). Supervizija 

psihosocialnim pomočnikom nudi strokovno podporo in možnost pogovora o delu z 

uporabniki. Znotraj organizacije je prav tako pomembna intervizija – posvet s sodelavci. 

Organizacija se mora torej »oborožiti« s strategijami prepoznavanja in soočanja s 

preobremenjenostjo zaposlenih, nadrejeni oz. mentorji morajo konstantno preverjati 

zadovoljstvo pri delu zaposlenih in prostovoljcih, pomagati pri razreševanju konfliktov in 

odpirati prostor za debato. Zelo pomembno je tudi timsko delo (timski sestanki, medsebojna 

pomoč, izmenjava mnenj in izkušenj) ter pozitivne povratne informacije s strani sodelavcev; 

pohvala, zahvala, nagrada oziroma priznavanje dela ter poudarjanje pomembnosti dela 

psihosocialnega pomočnika. Še posebej moramo biti pazljivi pri  prostovoljcih – da jim 

nudimo občutek uspešnosti, koristnosti in vrednosti za organizacijo. H krepitvi timskega dela 

in izboljšanju odnosov med sodelavci lahko veliko pripomorejo team-buildingi in neformalna 

druženja. Za krepitev pozitivne klime je pomembno tudi, da se spominjamo dobrih stvari in 

poudarjamo uspehe, ki so lahko spodbuda v težkih časih.  
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Preobremenjenost se hitreje pojavi, če ima psihosocialni pomočnik občutek, da njegov trud in 

pomoč ne prinašata rezultatov. To se pri delu z begunci zelo pogosto zgodi, saj je uspeh 

pomoči odvisen še od veliko drugih dejavnikov, ne samo od pomoči psihosocialnih 

pomočnikov. Psihosocialni pomočniki imajo pogosto previsoka pričakovanja do sebe 

(storilnostna naravnanost), do organizacije (občutek, da ne naredi dovolj) in do uporabnikov 

(napredek, izpolnjevanje nalog in doseganje ciljev, ki jih niso sposobni doseči). Na tem mestu 

lahko psihosocialnim pomočnikom organizacija pomaga z refleksijo njihovega dela in z 

usmerjanjem v postavljanje realnih ciljev. Včasih je realni cilj že vzdrževanje aktualnega 

stanja brez poslabšanja. Pomembno je, da se psihosocialni pomočniki tega zavedajo in ne 

pričakujejo preveč. Pomembno je tudi, da jim organizacija daje možnost, da izrazijo svoje 

mnenje in si postavljajo izzive. Če vidimo, da je psihosocialni pomočnik preobremenjen in 

kaže znake izčrpanosti, je pomembno, da mu nadrejeni oz. mentor predlaga počitek oz. 

začasno prekinitev dela oz. menjavo področja dela. Tudi Warner (2006) piše o pomembnosti 

tega, da organizacija spodbuja redni počitek (»time-off«) od dela. 

Do sedaj smo večinoma navajali  posredne ukrepe, ki jih organizacija izvaja za preprečevanje 

preobremenjenosti. Kadar je le mogoče, ne smemo pozabiti tudi na neposredno razbremenitev 

psihosocialnih pomočnikov – na omejevanje (zmanjševanje) količine in zahtevnosti dela, 

krajšanje delovnega časa, možnosti rednih odmorov oziroma dopusta ipd.  

Organizacija, v kateri delajo psihosocialni pomočniki, mora ozaveščati o možnosti 

preobremenjenosti, seznaniti zaposlene, kako jo prepoznati in kako se z njo soočati (IASC 

2017). Podpirati mora že obstoječe podporne mehanizme zaposlenih in biti pozorna na 

nezdrave načine soočanja zaposlenih s preobremenjenostjo, kot so prekomerna uporaba 

alkohola, zdravil ipd. (prav tam). Nuditi mora tudi možnost dodatnega usposabljanja na temo 

obvladovanja stresa, asertivne komunikacije, pa tudi na temo spreminjanja konkretnih 

delovnih pogojev, ki lahko prispevajo k razvoju preobremenjenosti (npr. strukturiranje 

delovnega časa, postavljanje mej ipd.). Fengler (2007) pri preprečevanju izgorelosti poudarja 

pomen informiranja, strokovnega izpopolnjevanja in pogovora o možnosti izčrpanosti, 

možnost umika z dela, supervizije ter možnosti soodločanja.  

Ker je preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov pogost pojav, je na voljo veliko 

seminarjev, treningov in programov, usmerjenih v zmanjševanje stresa na delovnem mestu, v 

preprečevanje izgorelosti in v odpravljanje njenih posledic. Razlikujemo preventivne in 

kurativne programe, glede na raven ukrepanja pa so lahko primarni (zmanjševanje stresa), 



Velišček, Tina. 2017. »Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

  

30 
 

sekundarni (obvladovanje stresa) ali terciarni (strokovna pomoč zaposlenim) (Bilban in 

Pšeničny 2007). Vsi krepijo posameznikove že obstoječe strategije za soočanje z 

obremenitvami ter odkrivajo nove pristope k preprečevanje le-tega. Pogosto vključujejo tudi 

tehnike sproščanja, saj je znano, da sproščanje zmanjšuje utrujenost  in da se v sproščenem 

stanju lažje soočamo z obremenitvami. Center for Psychology and social care (Roof 1994) je 

razvil trening na temo sekundarne travmatizacije in izgorelosti pri delu s travmatizirano 

populacijo.  

V slovenskem prostoru Pšeničny in Findeisen (2005) poročata o izobraževanju, namenjenemu 

prepoznavanju in preprečevanju poklicne izgorelosti na eni strani ter izobraževanju za 

spodbujanje zavzetosti za delo na drugi strani. Menita, da poklicno izgorevanje lahko z 

izobraževanjem zelo omilimo, če ne že povsem preprečimo. Prepričana sta, da poklicno 

izgorelost lahko preprečujemo na različne načine, med drugim z znanstveno utemeljeno 

organiziranostjo podjetja, ki naj bo takšna, da spodbuja ustrezne komunikacijske okoliščine in 

spodbudne medsebojne odnose (prav tam). Večina izobraževalnega programa je namenjena 

preučevanju medsebojnih odnosov v podjetju in vplivov nanje. Program ima več ciljev: 

analizirati psihološke dejavnike dela v podjetju, prepoznati zgodnje faze poklicne izgorelosti 

pri sebi in sodelavcih ter jo preprečiti, zadržati najboljše delavce na delovnem mestu, 

ohranjati in razvijati motiviranost in zavzetost za delo pri zaposlenih, zmanjšati stroške 

poslovanja ter povečati konkurenčnost podjetja. Glavne obravnavane vsebine so (prav tam, 

63): »(1) prepoznavanje poklicne izgorelosti, njenih vzrokov, simptomov in posledic, (2) 

vpliv organiziranosti podjetij in drugih ekonomskih struktur na medsebojne odnose in 

komunikacijske delovne okoliščine, (3) analiza področij dela in z njimi povezanih psiholoških 

okoliščin, (4) doseganje zavzetosti za delo pri zaposlenih in (5) pravna podlaga za obravnavo 

poklicne izgorelosti«. »Udeleženci izobraževanja najprej opredelijo svoje razmerje do dela, 

nato prepoznajo probleme na posameznih področjih dela, ki lahko ustvarjajo občutek 

nelagodja in neugodne psihološke okoliščine, ter iščejo rešitve zanje. Ob tem ozavestijo pot, 

po kateri lahko tonejo v stanje izgorelosti in jo poskušajo spremeniti« (prav tam, 61). 

»Pomembno je tudi, da se najprej seznanijo s teoretičnimi okviri za razumevanje poklicne 

izgorelosti in delovne zavzetosti: da spoznajo različne vzroke pa tudi simptome in posledice 

stanja poklicne izgorelosti ter hkrati prepoznajo vzroke in značilnosti delovne zavzetosti« 

(prav tam, 56). 
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Mikuš Kos (1997, 2015) opisuje treninge psihosocialnega in mentalnega zdravja za različne 

akterje psihosocialne pomoči (psihologe, socialne delavce, učitelje, zdravstvene delavce), kjer 

med drugim obravnavajo prevencijo izgorevanja pri psihosocialnih pomočnikih beguncem. 

Ista avtorica (2005, 2015) v treningu za učitelje na vojnih območjih izpostavlja pomembnost 

prepoznavanja stresa in preobremenjenosti (izgorelosti) učiteljev ter usposabljanja na 

področju prevencije. Psihosocialni pomočniki morajo biti seznanjeni z možnostjo pojava 

čustvene izčrpanosti, saj ta prizadeva njihovo dobro počutje ali celo ogroža psihosocialno 

zdravje. V stanju izčrpanosti namreč ne zmorejo več zagotavljati ustrezne podpore in pomoči 

oziroma lahko delujejo celo škodljivo (Mikuš Kos 2017). Poudarja tudi pomen medsebojne 

pomoči in podpore med sodelavci ter ustvarjanje pozitivne psihosocialne klime na delovnem 

mestu. 

Lopes Cardozo in sodelavci (2012) pišejo o potrebi po politiki organizacij za soočanje s 

psihološkimi posledicami humanitarnega dela. Ker enotne politike (še) ni, se vsaka 

organizacija s tem pojavom sooča na svoj način. Priporočljivo je, da  organizacija izdela 

konkreten načrt, kako preprečevati izgorelost in spodbujati dobro počutje psihosocialnih 

pomočnikov (IASC 2017). Na Slovenski filantropiji je za zaposlene (strokovne delavce) 

organizirana pomoč in podpora v obliki rednih sestankov, supervizij in intervizij ter letnih 

razgovorov. V številnih organizacijah so prostovoljci za tovrstno pomoč običajno prikrajšani. 

Ker pa na Slovenski filantropiji prostovoljci odigrajo ključno vlogo pri psihosocialni pomoči 

beguncem, le-tem posvečajo posebno pozornost ─ njihovemu izboru, usposabljanju, 

spremljanju ter nudenju pomoči in podpore. Vsak kandidat za prostovoljca mora pred 

začetkom dela najprej opraviti uvodno usposabljanje za prostovoljce, potem pa še specifično 

usposabljanje za delo z begunci (pogosto tudi terensko – obisk azilnega doma in predstavitev 

s strani mentorja). S tem se prostovoljce usposobi, poveže z ostalimi prostovoljci ter 

vzpostavi občutek pripadnosti organizaciji, ki jo prostovoljec doživlja kot podporo pri svojem 

delu. Na uvodnem usposabljanju je pomembna tema tudi postavljanje meja in skrb zase. Na 

tem mestu se predstavi možnost preobremenjenosti, ki lahko vodi do psihične izčrpanosti in 

sindroma izgorelosti. Razpravljamo o tem, kako preobremenjenost preprečiti, če pa se že 

pojavi, kako prepoznati znake le-te in kako se z njimi spopadati. Včasih se zgodi, da se v 

korist beguncem, pa tudi prostovoljcu samemu, katerega od prostovoljk_cev zavrne, ker se 

oceni, da je zaradi različnih razlogov neprimeren_a za tovrstno delo. Tudi to bi lahko šteli k 

ukrepom organizacije v zvezi s preprečevanjem čustvene izčrpanosti prostovoljcev.  
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Veliko pogojev in značilnosti delovnega mesta bo vedno predstavljalo tveganje za 

preobremenjenost, naloga organizacije pa je, da tveganja skuša preprečiti in minimizirati ter 

nudi podporo svojim delavcem pri soočanju z njimi.  

Zadnji način preprečevanja izgorelosti so ukrepi na državni oziroma internacionalni 

(evropski) ravni. Nevarnosti se na tem nivoju že zavedamo, saj je omenjena v različnih 

dokumentih. Zaradi čedalje večjega števila izgorelih ljudi na delovnem mestu je Svetovna 

zdravstvena organizacija izdala knjižico za delodajalce o primarni skrbi in preventivi 

izgorevanja med zaposlenimi (Pšeničny 2007). V Resoluciji Evropskega parlamenta o 

spodbujanju zdravja in varnosti na delovnem mestu je izgorelost že obravnavana kot kronična 

psihološka poškodba (Pšeničny in Findeisen 2005), manjka pa še zakonska opredelitev 

izgorelosti in določitev ukrepov za preprečevanje. Ne glede na to, da je po opredelitvi 

Svetovne zdravstvene organizacije tudi psihično ravnovesje del zdravja, pa so v slovenski 

zakonodaji predvidene le telesne poškodbe na delovnem mestu (Pšeničny in Findeisen  2005). 

Ker so psihološki pogoji dela pomemben dejavnik varnosti pri delu, bi morali tudi psihične 

poškodbe, ki nastanejo zaradi dela, obravnavati kot takšne (prav tam). Z različnimi ukrepi bi 

lahko prispevali k učinkovitejši prevenciji, večji ozaveščenosti in učinkovitejšemu načinu 

prepoznavanja, priznavanja in zdravljenja izgorelosti. 

Samopomoč  

Avtorji, ki poudarjajo vlogo organizacije pri preprečevanju pojava preobremenjenosti, 

razumejo individualne tehnike za soočanje s preobremenjenostjo kot prelaganje krivde iz 

organizacije na posameznika. Zmotnost tega mišljenja dokazujejo nekatere raziskave 

(Guidelines for the primary prevention of mental, neurologicaland psychosocial disorders 

1994), ki ugotavljajo, da je pri pojavljanju izgorelosti pomembnejše subjektivno zaznavanje 

dela kot objektivni delovni pogoji. Večina avtorjev se strinja, da na pojav preobremenjenosti 

vplivajo tudi značilnosti posameznika, kar pomeni, da lahko sami vplivajo na zmanjšanje le-

tega. Prav tako se morajo psihosocialni pomočniki, ki nimajo vpliva na svoje delo in ne 

dobijo pomoči in podpore s strani organizacije, posluževati individualnih strategij za soočanje 

s preobremenjenostjo. Zaključimo lahko, da je za soočanje s čustveno preobremenjenostjo 

najbolj učinkovita kombinacija strategij na individualni ravni in ravni organizacije.  

Odgovorna pomoč pomeni, da psihosocialni pomočnik skrbi tudi za svoje zdravje in dobro 

počutje. Pomembno je, da se počuti fizično in psihično sposoben pomagati drugim – pri tem 
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se mora držati reka »poskrbi zase, da boš lahko poskrbel za druge« (World Health 

Organization, War Trauma Foundation and World Vision International 2011, 38). 

Psihosocialni pomočnik mora v dobro sebi, pa tudi beguncev, ki jih pomaga, paziti na 

količino obremenjenosti, ki jo doživlja. Mikuš Kos (2017) poudarja, da morajo pomočniki 

sami spremljati svoje energetsko in čustveno stanje, da preprečijo izčrpanost. Pogosto se 

zgodi, da v razdajanju za druge pozabijo nase in na svoje bližnje. Mrevlje (v Fengler 2007) je 

mnenja, da iz tega  izvira tabu, da si nekateri izberejo poklic pomoči zato, da bi se soočali s 

svojimi lastnimi težavami. Idealni psihosocialni pomočnik mora biti zdrav, suveren in 

organiziran, v vsakem trenutku mora imeti vse pod nadzorom in nikoli ne dela napak. 

Realnost pa je, da so tudi psihosocialni pomočniki ljudje in torej občutljivi na zunanje 

dogajanje. Pomembno je, da se tega zavedajo in s temi občutki znajo ravnati. Fengler (2007, 

34) pravi: »Popolnoma človeško je, da pomočniki resnično sočustvujejo s klienti in jih po 

koncu srečanja ne odmislijo takoj, vendar jim moramo obenem svetovati, da tega ne počnejo 

preveč, kajti pretirano sočustvovanje lahko povzroči utrujenost in bolezen«. 

Velikokrat se zgodi tudi, da psihosocialni pomočniki precenijo lasten pomen za posameznika 

ali institucijo. Ker imajo občutek, da so nenadomestljivi ter edini, ki lahko opravijo neko delo, 

si naložijo delo, ki glede na zahtevnost in količino presega njihove zmožnosti. Fengler (2007) 

pravi, da so najbolj ogroženi tisti, ki svoje obremenitve več ne čutijo in ne doživljajo. To si 

razlaga s pomanjkanjem psihofizične povratne informacije, ki bi pokazala na znake 

obremenitve. 

Psihosocialni pomočniki imajo pogosto tudi občutek, da so naredili premalo oz. bi lahko 

naredili več. Posledično imajo slabo vest in doživljajo občutke krivde. Nekateri imajo 

občutek, da je njihovo delo brez pomena in da ne počnejo nič koristnega. Ker ne morejo 

vplivati na zunanje dogodke, se jim zdi, da je ves trud zaman (npr. trudijo se pomagati 

prosilcu za mednarodno zaščito na vseh področjih, potem pa je ta deportiran nazaj v izvorno 

državo). V takšnih situacijah je pomembno, da ozavestijo, da niso in ne smejo biti rešitelji, ki 

so odgovorni za reševanje vseh težav beguncev (od učenja jezika in iskanja stanovanja do 

pravne pomoči) (World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision 

International 2011). Zavedati se morajo, da so njihova energija, čas, viri ter kompetence 

omejene in ne smejo zanemariti moči beguncev in njihove sposobnosti skrbi zase. 

Psihosocialni pomočniki morajo sprejeti, da jih trpljenje beguncev ne bo pustilo ravnodušne, a 

hkrati se morajo biti sposobni distancirati od prekomernega vživljanja v zgodbe beguncev. 
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Pomembno je, da znajo reflektirati svoje delo – prepoznati, kje so bili sposobni pomagati (tudi 

z malenkostmi) in kje ne, ter priznati omejitve pomoči v danih okoliščinah (včasih enostavno 

ni mogoče pomagati) (prav tam). 

Velikokrat psihosocialni pomočniki druge (ali delo) postavijo na prvo mesto, zato trpi njihovo 

zasebno življenje. Da bi zaščitili sebe, morajo biti pozorni na zadovoljevanje svojih lastnih 

potreb. Najprej morajo poskrbeti za osnovne potrebe – po hrani, spanju, počitku in gibanju. 

Mogoče se zdi omenjanje teh bazičnih človeških potreb absurdno, a po izkušnjah in opažanjih 

pri delu psihosocialnih pomočnikov v begunskih centrih v času množičnega prihoda beguncev 

se to ne zdi niti najmanj odveč. Prav tako je pomembno ohranjati socialne stike ter 

prostočasne dejavnosti (hobije), ki nas ščitijo pred tem, da ne podležemo stresom in 

čustvenemu podoživljanju stisk in žalosti beguncev. Vse to so varovalni dejavniki, katerih 

razvijanje preprečuje izčrpanost.  

Pri delu  morajo psihosocialni pomočniki postaviti sebe na prvo mesto, kar pomeni, da morajo 

znati »reči ne«. To je težka naloga, saj terja zavrnitev želja, potreb ali zahtev drugega. Pogoj, 

da je psihosocialni pomočnik tega sposoben, je, da ima jasno sliko, kaj so njegove prioritete. 

Preden sprejme neko nalogo, zadolžitev ali delo, mora temeljito premisliti, ali si tega želi in 

ali jo je sposoben opraviti. Na delo se mora tudi dobro pripraviti – se informirati o njem, 

opredeliti namen, si postaviti jasne in realne cilje, določiti načine in časovni okvir za dosego 

le-teh. Če je pri delu nezadovoljen in se ne počuti dobro, mora to ozavestiti, najti vzroke za 

nezadovoljstvo ter premisliti, kako jih odpraviti. Niehoff (1984; v Fengler 2007) piše, da so 

vrednote terapevtov, kot so zdravje, pripravljenost se razvijati, samoobvladovanje, želja po 

dozorevanju in samospoštovanje, varovala pred lastno izgorelostjo. 

V povezavi s preprečevanjem preobremenjenosti se pogosto omenja psihohigieno. Meng 

(1959, v Fengler 2007, 154) psihohigieno opredeljuje kot »izvajanje in učenje skrbi za 

duševno zdravje«. To pomeni, da »lahko psihohigieno razumemo kot nabor preventivnih in 

kurativnih ukrepov proti zunanjim in notranjim obremenitvam ter deformiranostim v življenju 

pomočnikov« (Fengler 2007, 155). Psihosocialnim pomočnikom omogoča vpogled v njihovo 

obremenitev in zmožnost ukrepanja v primeru preobremenitve. Pod psihohigienske ukrepe 

uvršča psihoterapijo, postopke sproščanja in aktiviranja (tehnike dihanja, meditacija, ples, 

gibanje, kopel ipd.), izkustvo umetnosti in umetniško izražanje, nagrajevanje samega sebe 

(pohvala, priznanje), zaustavitev misli, vsakdanje iniciative (pisanje dnevnika, dobrih misli, 

molitev), »flow doživetja« (popolna predanost dejavnosti), druženje, menjavo okolja, učenje 
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sodelovanja in komunikacije, uravnavanje bližine (prostor, vikanje/tikanje), branje, samoto in 

naravo, povzetek dnevnega dogajanja ... 

S psihohigieno je neposredno povezan pojem coping (strategije spoprijemanja s stresnimi 

situacijami), pod  katerim razumemo posameznikove načine odzivanja na obremenitve 

(Fengler 2007).  Lim in Shwee Oo (2015) ločita coping, usmerjen na čustva, s katerim 

reguliramo stres in z njim povezana čustva ter coping, usmerjen na problem, ki se usmerja na 

spreminjanje vira stresa. Različni avtorji navajajo številne strategije copinga, Sidl in sod. 

(1973) jih prepoznavajo deset: 

1. Poskušam raziskati situacijo; iščem dodatne informacije. 

2. O problemu se pogovorim z drugimi ljudmi. 

3. Poskušam videti svetlejšo plat situacije. 

4. Ne delam si pretiranih skrbi (»Vse bo še v redu«). 

5. Posvečam se drugim dejavnostim, da neham razmišljati o problemu. 

6. Na podlagi trenutnega razumevanja poskušam k situaciji pristopiti konstruktivno. 

7. Pripravim se na najhujše. 

8. Pripravim različne alternative, kako bi lahko vplival  na situacijo.  

9. Opiram se na lastne izkušnje. 

10. Poskušam zmanjšati napetost. 

Fengler (2007) poudarja tudi pomembnost  t. i. ograjevanja pred klienti, z namenom, da se 

zavarujemo pred pretirano skrbjo za druge. H copingu prišteva tudi uravnoteženje dejavnosti, 

zmožnost prilagajanja in priznavanja preobremenitve, opažanje znakov izčrpanosti ter 

ločevanje dela od prostega časa (prav tam). 

Hunter in sod. (1982, v Fenlger 2007) za odpravljanje izgorelosti priporočajo vaje za 

samozaznavanje in sproščanje mišic, spreminjanje poteka dela in podporo iz okolja, 

distanciranje od klientov, trening asertivnosti in ohranjanje jasnih oblik komuniciranja; 

Cherniss (1985, v Fengler 2007) priporoča tehnike sproščanja, kognitivno prestrukturiranje, 

trening reševanja težav, socialno oporo, socialne mreže za izmenjavo izkušenj, možnost 

soodločanja in sodelovanja delavcev ter povratne informacije nadrejenim. Cronin in Stubbs 

(1985, v prav tam) poudarjata čustveno podporo in potrditve na delovnem mestu ter doma. 

Mnogi avtorji v povzetku raziskav (Fengler 2007, 96) kot ukrep za odpravljanje izgorelosti 

predlagajo možnost za začasen umik dela s klienti. V primeru pojava hude izčrpanosti 



Velišček, Tina. 2017. »Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

  

36 
 

oziroma sindroma adrenalne izgorelosti je potrebna strokovna pomoč psihoterapevta ali/in 

psihiatra ter zdravljenje z zdravili. Zdravnica, psihiatrinja in psihoterapevtka Daniela Fiket v 

povezavi s strokovno pomočjo in z uporabo zdravil  opozarja: »Izgoreli iščejo pomoč zato, da 

bi lahko še naprej delali. Zato moremo zelo paziti, da pri tem kot zdravniki ozirom terapevti 

ne bi sodelovali« (Vidic 2017). Tudi drugi strokovnjaki poudarjajo, da so zdravila samo v 

pomoč, ne pa samostojen način zdravljenja izgorelosti. 

»Vsakdo od nas ima lastne strategije za obvladovanje težav, s katerimi se srečujemo, in te 

strategije lahko uporabimo tudi ob težavah, povezanih z delom z begunci. Ob tem lahko 

usvojimo tudi nove strategije obvladovanja težav.« (Mikuš Kos 2017, 83).  

Za konec navajam še nekaj nasvetov za preprečevanje izgorelosti pri delu z begunci, ki jih 

podaja Anica Mikuš Kos (2017,84): 

 Vzdržujte svojo običajno življenjsko rutino, kolikor je le mogoče. 

 Poskrbite za svoje telesno zdravje (spanje, hrana, gibanje). 

 Izvajajte interesne, športne in druge dejavnosti, ki vas sproščajo. 

 Sodelujte s svojim kolegi in delite z njimi svoje izkušnje in težave. 

 Najdite po končanem dnevu ali neprijetnem, bolečem dogodku vsaj kratek čas za to, 

da se o tem pogovorite s sodelavci. 

 Postavite si meje za svoje delovanje; ločite pomembno od manj pomembnega. 

 Ko ste v negativni fazi, se poskušajte spomniti česa pozitivnega; na to vas lahko 

spomnijo vaši sodelavci ali bližnji. 

 Ne pozabite na humor. 

 Pazite, da zaradi lastne stiske ne boste prizadeli beguncev. 

 Udeležujte se skupinskih dogodkov, usposabljanja, supervizije. 

 Naučite se prepoznati lastno izčrpanost. 

 Razmislite, kaj vam običajno pomaga pri obvladovanju stisk in stresov, in to 

uporabite. 

 Učite se novih strategij obvladovanja. 

 Če je huda stiska, poiščite pomoč. 

 Če ne morete več, spremenite področje delovanja ali opustite to delo. 

Če pri sebi zaznamo intenzivne in dolgo časa trajajoče znake preobremenjenosti in jih ne 

moremo odpraviti ali omiliti z zgoraj navedenimi strategijami, moramo poiskati strokovno 
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pomoč (World Health Organization, War Trauma Foundation and World Vision International 

2011). Mikuš Kos (2017) opozarja še, da moramo v primeru, da opazimo znake izčrpanosti 

pri katerem od sodelavcev, prostovoljcev ali prijateljev, to osebo opozoriti in ji skušati 

pomagati. Psihosocialni pomočniki zaradi različnih vzrokov težko priznajo, da potrebujejo 

pomoč: zaradi občutka, da so oni tisti, ki pomoč nudijo (in je torej ne morejo prejemati); da 

imajo tisti, ki jim pomagajo, če hujše težave (občutki krivde ob tem, da ne zmorejo pomagati); 

zaradi stigme, ki je še vedno lahko prisotna med iskalci pomoči (IASC 2017). Warner (2006) 

poudarja, da pomoči včasih ne potrebujejo samo psihosocialni pomočniki (v poročilu govori o 

humanitarnih delavcih), ampak tudi njihovi družinski člani, še posebej otroci, na katere ima 

delo in počutje staršev velik vpliv. Warner (2006) opozori tudi na kulturne razlike v načinu 

spopadanja s preobremenjenostjo. V zgornjem poglavju so večinoma opisane strategije, ki so 

značilne za »zahodni svet« - to pomeni, da so usmerjene na posameznika, medtem ko so za 

nekatere druge kulture pomembni kolektivizem in odnosi, ki terjajo drugačne strategije. 

Nanizali smo samo pozitivne načine soočanja s čustveno preobremenjenostjo. Pogosto se 

psihosocialni pomočniki zatečejo tudi k škodljivim načinom soočanja, kot je zloraba alkohola 

in drog, prekomerna uporaba poživil in zdravil ipd. Allden in sodelavci (2015) v svoji 

raziskavi beležijo visoko stopnjo uporabe alkohola in zdravil medicinskega osebja, ki deluje 

na vojnih območjih. Vseh teh načinov se moramo seveda čim bolj izogibati, saj mogoče 

pomagajo na kratek rok, na dolgi rok pa imajo lahko veliko negativnih posledic. 

Splošnega recepta za soočanje s stresom in izgorevanjem torej ni. Bilban in Pšeničny pišeta, 

da si mora »vsak poiskati svoj recept v skladu s svojo osebnostjo, ambicijami, potrebami in 

izkušnjami« (2007, 28). 

Mikuš Kos (2007) zaključi z mislijo, da »veliko večino pomočnikov delo z begunci obogati in 

okrepi, širi jim spoznavna obzorja, razvija sposobnost empatije in prosocialnega vedenja, 

okrepi njihov socialni jaz, samopodobo in samozaupanje. Izčrpanost je možen pojav in se 

dogaja. Zaščita pomočnikov je obvezen sestavni del vsakega psihosocialnega programa za 

begunce. Izvedena naj bo tako, da ščiti hkrati interese beguncev in psihosocialnih 

pomočnikov (84).« 

Pozitivni vidiki dela z begunci 

Pri delu z begunci Mikš Kos (2017) poudarja pomembnost vloge  psihosocialnih pomočnikov. 

»Vsak človek potrebuje protiutež za doživeto zlo. Ta protiutež so lahko dobri ljudje in njihova 
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dobra dela. To ohranja upanje, vero v ljudi, v prihodnost«. Navaja, da je skozi svoje 

humanitarno delovanje »poskušala pokazati beguncem, da je poleg zla na svetu tudi dobro, da 

so ljudje, ki jih je mar za trpljenje tistih, ki jih je prizadela vojna, in jim želijo pomagati, 

(Mikuš Kos 2015, 257). 

Magistrsko delo se večinoma posveča negativnim vplivom dela z begunci na psihosocialne 

pomočnike, zato za konec poudarjamo, da delo z begunci psihosocialnim pomočnikom 

prinaša  tudi veliko dobrega in pozitivnega. Mikuš Kos (2015, 254) navaja rek: »S tem, da 

pomagaš drugim, pomagaš tudi sebi« in pravi, da pomočniki »veliko pridobijo zase na 

čustvenem področju (zadovoljstvo ob dajanju, ob storjenem dobrem, dobra samopodoba), na 

socialnem področju (spoznavanje ljudi, vpetost v socialne mreže, občutek pripadnosti), na 

intelektualnem in spoznavnem področju (spoznavanje novih krajev, novih socialnih okolij, 

novih situacij, novih kultur), na izkustvenem področju (pridobivanje izkušenj pri delu z 

ljudmi, pri organizaciji dela), na področju izobraževanja in na drugih področjih. Ne nazadnje, 

humanitarno delovanje ljudje vpišejo tudi v svoj življenjepis, ker jim lahko koristi pri 

zaposlovanju«. Pridobijo tudi nova znanja in veščine ter postanejo bolj odprti za drugačnost. 

II RAZISKOVALNI DEL 
 

7 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 

Namen raziskave je preučiti čustveno preobremenjenost in izgorelost psihosocialnih 

pomočnikov beguncem. Cilj je ugotoviti, ali psihosocialni pomočniki beguncem kažejo znake 

čustvene preobremenjenosti ter ali jih prepoznavajo. Zanima nas, na kakšne načine se 

psihosocialni pomočniki s čustveno preobremenjenostjo spopadajo in s kom se o tem 

najpogosteje pogovarjajo. Želimo ugotoviti vlogo organizacije v preprečevanju čustvene 

preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov beguncem – ali svoje zaposlene in 

prostovoljce ustrezno informirajo in usposobijo za delo, ali jim pri delu nudijo pomoč in 

podporo ter ali jih izobrazijo o pojavu čustvene preobremenjenosti ter njenega preprečevanja. 
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8 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali psihosocialni pomočniki
3
 beguncem kažejo znake čustvene preobremenjenosti? 

2. Katera skupina, strokovni delavci, ki nudijo psihosocialni pomoč beguncem ali laični 

psihosocialni pomočniki (prostovoljci), kaže več znakov čustvene preobremenjenosti? 

3. Ali udeležba na supervizijah vpliva na pojavljanje znakov čustvene preobremenjenosti 

psihosocialnih pomočnikov beguncem? 

4. Ali različne vrste pomoči in podpore s strani organizacije vplivajo na pojavljanje znakov 

čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov beguncem? 

5. Ali količina pomoči in podpore s strani organizacije vpliva na pojavljanje znakov 

čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov beguncem? 

6. Ali organizacije, za katere delajo psihosocialni pomočniki beguncem, le-te seznanjajo z 

možnostjo čustvene preobremenjenosti in izobražujejo o načinih, kako jo preprečevati in 

se z njo spopadati? 

7. Kako se psihosocialni pomočniki beguncem spopadajo s čustveno preobremenjenostjo? 

8. Pri kom psihosocialni pomočniki iščejo pomoč pri spopadanju s čustveno 

preobremenjenostjo? 

9. Ali psihosocialni pomočniki beguncem prepoznavajo znake čustvene preobremenjenosti? 

 

HIPOTEZE 

1. Psihosocialni pomočniki beguncem kažejo znake čustvene preobremenjenosti. 

2. Strokovni delavci, ki nudijo psihosocialno pomoč beguncem, kažejo več znakov čustvene 

preobremenjenost kot laični psihosocialni pomočniki (prostovoljci). 

3. Psihosocialni pomočniki beguncem, ki se udeležujejo supervizij, kažejo manj znakov 

čustvene preobremenjenosti kot tisti, ki se jih ne udeležujejo. 

4. Psihosocialni pomočniki beguncem, ki so deležni več različnih vrst pomoči in podpore s 

strani organizacije, v kateri delajo, kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti, kot 

tisti, ki pomoči niso deležni. 

5. Psihosocialni pomočniki beguncem, ki so deležni pomoči in podpore organizacije, v kateri 

delajo, kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti, kot tisti, ki pomoči niso deležni. 

                                                           
3
 Termin psihosocialni pomočniki se nanaša tako na osebe moškega kot ženskega spola. 
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6. Organizacije psihosocialnih pomočnikov beguncem  ne seznanjajo  z možnostjo čustvene 

preobremenjenosti in ne izobražujejo o načinih, kako jo preprečevati in se z njo spopadati. 

7. Psihosocialni pomočniki beguncem se s čustveno preobremenjenostjo spopadajo na 

različne načine, le redko pa poiščejo strokovno pomoč. 

8. Psihosocialni pomočniki beguncem pomoč pri spopadanju s čustveno preobremenjenostjo 

najpogosteje poiščejo pri prijateljih in pri svojem mentorju oziroma sodelavcih.  

9. Psihosocialni pomočniki beguncem pri sebi prepoznavajo znake čustvene 

preobremenjenosti redkeje kot pri drugih.  

9 METODOLOGIJA 

Zaradi narave tematike smo se pri raziskovanju odločili za kvantitativno raziskovanje. 

9.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Za namene raziskave smo razvili spletni anketni vprašalnik, namenjenim psihosocialnim 

pomočnikom beguncem. Z njim smo ugotavljali, ali psihosocialni pomočniki beguncem 

kažejo znake čustvene preobremenjenosti, ali jo prepoznavajo pri sebi in pri drugih, kako se z 

njo soočajo ter kje iščejo pomoč. Ugotoviti smo skušali tudi, ali so psihosocialni pomočniki 

beguncem deležni pomoči organizacije, za katero delajo. Vprašanja, ki ugotavljajo znake 

čustvene preobremenjenosti pri delu z begunci, smo izpeljali iz vprašanj o splošni čustveni 

preobremenjenosti iz različnih vprašalnikov. Vprašalnik obsega 10 vprašanj, dve od teh 

vsebujeta podvprašanja. Prvi sklop vprašanj se nanaša na osnovne podatke o anketirancih 

(starostna skupina in področje dela), drugi meri znake preobremenjenosti pri delu z begunci, 

tretji zaznavanje preobremenjenosti pri sebi in drugih, četrti načine soočanja s 

preobremenjenostjo, peti pa se nanaša na organizacijo, za katero psihosocialni pomočnik dela. 

Pojavljanje znakov čustvene izčrpanosti so anketiranci ocenjevali s pomočjo 5-stopenjske 

Likertove lestvice in vprašanji s polodprtimi tipi vprašanj (Vogrinc 2008).  

Ker smo vprašalnik sestavili sami, smo najprej preverili njegovo zanesljivost. Vrednost 

Cronbachovega koeficienta  za intervalno lestvico s 27 trditvami znaša 0,920. Ker je 

njegova vrednost večja od 0,8, lahko zaključimo, da je lestvica dovolj zanesljiva. 
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Tabela 9.1: Izračun koeficienta zanesljivosti 

 

Test zanesljivosti 

Cronbachov 

Alfa koeficient 

Cronbachov 

Alfa koeficient 

glede na 

standardizirane 

postavke Št. postavk 

,920 ,920 27 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

9.2 VZOREC ANKETIRANCEV 

Za sodelovanje v raziskavi smo prosili zaposlene v azilnem domu, svetovalce za begunce 

(svetovalne delavce na Ministrstvu za notranje zadeve in Zavodu RS za zaposlovanje), 

strokovne delavce v drugih organizacijah (Slovenska filantropija, Društvo Odnos, Inštitut za 

afriške študije, Društvo Up Jesenice) ter prostovoljce, ki delajo s prosilci za azil in begunci. 

Povezavo do anketnega vprašalnika je odprlo 107 oseb, od tega je bilo izpolnjenih 69 

vprašalnikov. 10 jih je bilo nepopolnih in posledično neprimernih za analizo, zato jih nismo 

upoštevali. Analizirani so samo tisti vprašalniki, ki so bili v celoti izpolnjeni. 

Vzorec zajema 59 psihosocialnih pomočnikov beguncem različne starosti in spola. Od tega je 

61% anketirancev pri nudenju psihosocialne pomoči beguncem v vlogi laičnega delavca, 39% 

pa v vlogi strokovnega delavca v eni izmed organizacij, ki dela z begunci. 

Tabela 9.2: Področje dela z begunci 

Področje dela z begunci Frekvenca Odstotek 

Strokovna_i delavka_ec (zaposlen_a) 23 39% 

Laična_i delavka_ec (prostovoljka_ec) 36 61% 

Skupaj 59 100% 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

 

Vzorec sestavlja 81% žensk in 19% moških, kar potrjuje teorijo, da je v poklicih pomoči 

zaposlenih več žensk (Oakley, 2000). 
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Tabela 9.3: Spol anketirancev 

Spol Frekvenca Odstotek 

ženski 48 81% 

Moški 11 19% 

Skupaj 59 100% 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Slika  9.1: Starost anketirancev 

 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Več kot polovica anketirancev (52%) sodi v starostno kategorijo od 25─40 let. 34% je starih 

med 41 in 60 let ter 14% pod 25 let. Nihče od anketirancev ni starejši od 60 let. 

9.3 ZBIRANJE IN ANALIZA PODATKOV 

Vsakega kandidata, ki je ustrezal zaposlitvi, ki smo jo preučevali, smo prek e-pošte prosili za 

sodelovanje. Sestavili smo tudi kratek nagovor, da so psihosocialni pomočniki povezavo do 

vprašalnika lahko delili dalje. V uvodnem nagovoru anketnega vprašalnika smo na kratko 

predstavili ter povzeli problem in namen magistrske naloge. Poudarili smo tudi, da je anketni 

vprašalnik anonimen ter ponudili možnost za vpogled v magistrsko nalogo, ko bo ta napisana. 

Na koncu smo se jim zahvalili ter dodali kontakt za morebitna vprašanja. Anketni vprašalnik 

so psihosocialni pomočniki beguncem izpolnjevali med 5. in 20. julijem 2017.  

Zbrane podatke smo statistično obdelali na nivoju deskriptivne statistike s pomočjo programa 

SPSS 24.0 (IBM Corporation). Pri preverjanju hipotez smo analizirali podatke s pomočjo 

frekvenčne porazdelitve (frekvenca in odstotek) in aritmetične sredine oziroma povprečja.   

 

14% 

52% 

34% do 25 let

25 - 40 let

41 - 60 let
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10 REZULTATI IN RAZPRAVA 

V okviru devetih hipotez smo ugotavljali stopnjo čustvene preobremenjenosti psihosocialnih 

pomočnikov beguncem, načine soočanja z njo, pomen podpore organizacije pri preprečevanju 

preobremenjenosti ter preverili, v kolikšni meri psihosocialni pomočniki beguncem čustveno 

preobremenjenost sploh zaznavajo. Rezultate predstavljamo po sklopih glede na zastavljena 

raziskovalna vprašanja in hipoteze. 

10.1 Ali psihosocialni pomočniki
4
 beguncem kažejo znake čustvene preobremenjenosti? 

H1: Psihosocialni pomočniki beguncem kažejo znake čustvene preobremenjenosti. 

Najprej smo ugotavljali, kakšna je stopnja čustvene obremenjenosti psihosocialnih 

pomočnikov beguncem. Opisne statistike, ki kažejo na znake čustvene preobremenjenosti, so 

prikazane v tabeli 10.1. 

Tabela 10.1: Opisna statistika vprašalnika, ki odraža čustveno obremenjenost psihosocialnih 

pomočnikov beguncem 

Področje dela z 

begunci 
Frekvenca 

Aritmet. 

sredina 
min max razpon 

95% interval 

zaupanja za 

aritmet.sredino 
standardni 

odklon 
spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

Strokovna_i 

delavka_ec 
23 62,00 31 101 70 54,90 69,10 16,421 

Prostovoljka_ec 36 55,06 34 82 48 51,10 59,01 11,681 

Skupaj 59 57,76 31 101 70 54,11 61,41 14,010 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Tabela 10.1 prikazuje čustveno obremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem. To 

smo merili s 27 trditvami, ki se nanašajo na znake preobremenjenosti
5
. Anketiranci so morali 

na 5-stopenjski Likertovi lestvici označiti, kako pogosto trditev velja zanje, pri čemer je 

pomenilo: 1 ─ nikoli, 2 ─ redko, 3 ─ včasih, 4 ─ pogosto, 5 ─ vedno. To pomeni, da je 

najnižja možna vrednost, ki jo anketiranec lahko doseže, 27, najvišja pa 135. Višja kot je 

vrednost, več znakov obremenjenosti kaže anketiranec. Aritmetična sredina vrednosti za vse 

anketirance je 57,76. To dokazuje, da je vsak izmed anketirancev že doživel kakšnega izmed 

znakov čustvene preobremenjenosti. Večinoma se ti pri anketirancih pojavljajo redko. 

                                                           
4
 Termin psihosocialni pomočniki se nanaša tako na osebe moškega kot ženskega spola. 

5
 Vprašalnik meri čustveno obremenjenost, ni pa ekvivalenten klinični diagnozi čustvene izčrpanosti. 
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V nadaljevanju so bolj podrobno predstavljeni posamezni znaki čustvene preobremenjenosti 

pri psihosocialnih pomočnikih beguncem. 

Tabela 10.2: Znaki čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov beguncem 

Znaki čustvene obremenjenosti 

Aritmetična 

sredina 

vrednosti 
Modus 

Delo z begunci je zame zelo naporno. 2,56 3 

Pri delu z begunci se počutim preobremenjen_a. 2,15 2 

Mislim, da se pri delu z begunci preveč angažiram. 2,31 3 

Delo z begunci negativno vpliva na moje počutje. 1,92 1 

Pri delu z begunci doživljam občutke jeze, nemoči in obupa. 2,54 3 

Zaradi/po delu z begunci sem izčrpan_a, brezvoljen_a in brez energije. 1,92 1 

O beguncih in mojem delu z njimi razmišljam tudi v času, ko ne delam z 

njimi. 
3,53 4 

Zaradi dela, povezanega z begunci, se mi zgodi, da jokam, vpijem ali sem 

izjemno čustveno vznemirjen_a. 
1,59 1 

Delo z begunci negativno vpliva na moje zasebno življenje. 1,58 1 

Pri delu z begunci se počutim pod pritiskom. 2,17 2 

V zgodbe/situacijo beguncev se tako vživim, da me čustva popolnoma 

preplavijo. 
2,34 2 

Pri delu z begunci sem pripomogel_a k njihovi dobrobiti.
6
 2,27 2 

Ob delu z begunci občutim napetost in razdražljivost. 1,80 1 

Zaradi preobremenitev pri delu z begunci so moje delovne sposobnosti in 

koncentracija slabša. 
1,68 1 

Delo z begunci je zame zelo obremenjujoče. 1,80 1 

Pri delu z begunci znam postaviti osebne meje.
7
 2,20 2 

Ob/po delu z begunci se počutim izčrpan_a. 2,32 2 

Zaradi misli, povezanih z delom z begunci, ne morem (za)spati. 1,69 1 

Pri delu z begunci težko rečem ne.   2,92 3 

Zdi se mi, da moje delo z begunci nima smisla. 1,88 1 

Pri delu z begunci občutim krivdo.   1,88 1 

Delo z begunci mi prinaša več pozitivnih kot negativnih stvari.
8
 1,76 1 

Pri pomoči beguncem grem čez svoje meje. 2,46 3 

Mislim, da bi pri delu z begunci lahko naredil_a več. 3,17 3 

                                                           
6
 Trditev je postavljena pozitivno  (ne pomeni  znaka čustvene preobremenjenosti, ampak varovalni 

dejavnik pred njo). Za namen analize je bilo točkovanje spremenjeno. 
7
 Glej opombo št. 6. 

8
 Glej opombo št. 6.  
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Ko si kaj privoščim zase, imam občutek krivde, saj vem, da begunci 

nimajo te možnosti. 
1,83 2 

Zaradi dela z begunci se počutim izgorel_a. 1,71 1 

Mislim, da delu z begunci namenim preveč časa. 1,80 1 

Skupaj 2,14 1 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

V tabeli 10.2 je prikazana aritmetična sredina vrednosti odgovora (1 ─ nikoli, 2 ─ redko, 3 ─ 

včasih, 4 ─ pogosto, 5 ─ vedno) za vsako posamezno trditev/znak obremenjenosti. Večina 

povprečnih ocen se giblje pod 2. Povprečna skupna vrednost je 2,14, kar kaže na to, da se 

znaki obremenjenosti pri anketirancih povprečno pojavljajo redko, modus pa je 1, kar pomeni, 

da je najbolj pogost odgovor na doživljanje znakov preobremenjenosti nikoli. Iz tega bi lahko 

zaključili, da se pri večini anketirancev znaki preobremenjenosti ne pojavljajo pogosto, ampak 

samo redko. 

Najbolj pogosto navajani znaki čustvene preobremenjenosti so povezani z naslednjimi 

trditvami: o beguncih in mojem delu z njimi razmišljam tudi v času, ko ne delam z njimi 

(povprečje je 3,53); mislim, da bi pri delu z begunci lahko naredil_a več (3,17); pri delu z 

begunci težko rečem ne (2,92); delo z begunci je zame zelo naporno (2,56) ter pri delu z 

begunci doživljam občutke jeze, nemoči in obupa (2,54). Prvi trije najpogosteje omenjeni 

razlogi, navajani med anketiranci, so omenjeni tudi v drugih raziskavah. Razmišljanje o 

klientih tudi v času, ko se ne dela z njimi, je bilo med najpogosteje navajanimi znaki 

preobremenjenosti omenjeno v raziskavi avtorjev Shah, Garland in Katz (2007). Pogosto 

navajano mnenje psihosocialnih pomočnikov beguncem, da bi lahko naredili več, kaže na  

previsoka pričakovanja do sebe (storilnostna naravnanost), do organizacije (občutek, da ne 

naredi dovolj) in do uporabnikov (napredek, izpolnjevanje nalog in doseganje ciljev, ki jih 

niso sposobni doseči) (Mikuš Kos 2017). Pri delu  morajo psihosocialni pomočniki postaviti 

sebe na prvo mesto, kar pomeni, da morajo znati »reči ne«. To je težka naloga, saj terja 

zavrnitev želja, potreb ali zahtev drugega.  

Najnižja dosežena vrednost je 34, kar pomeni, da eden izmed psihosocialnih pomočnikov 

beguncem zaznava zelo malo znakov obremenjenosti (največ tri, pa še te samo redko), 

medtem ko je najvišja vrednost 101, kar pomeni, da eden izmed psihosocialnih pomočnikov 

beguncem večino znakov doživlja pogosto (nekatere tudi vedno). Če predpostavimo, da so za 

čustveno preobremenjenost ogroženi tisti anketiranci, ki imajo povprečno vrednost več kot 1 

standardni odklon (SD=14,01) večjo od povprečja (M=57,76), ugotovimo, da je takih 11 
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(povprečna vrednost: 3x72, 73, 74, 76, 79, 2x82, 90 in 101), zelo ogrožena (povprečna 

vrednost je za 2 standardna odklona večja od povprečja, to je 85,78) pa sta dva anketiranca. 

Pšeničny (2007) navaja, da se pogosto in dolgotrajno pojavljanje znakov sčasoma lahko 

razvije v sindrom izgorevanja. Inštitut za razvoj človeških virov Ljubljana (2007) je izvedel 

raziskavo o izgorelosti v Sloveniji na splošni populaciji. Ugotovili so, da 58% ljudi kaže 

znake izgorelosti (Pšeničny 2007). Primerljivo z rezultati naše raziskave rezultati kažejo na 

prisotnost simptomov in znakov sindroma izgorevanja, čeprav se ti pri večini pojavljajo le 

redko. Tudi rezultati raziskave European Foundation for The Impreovement of Living and 

Working Conditions (2005) kažejo, da ima več kot polovica zaposlenih simptome zgodnjih 

faz, vsak deseti delavec pa doživi skrajno fazo izgorelosti (Pšeničny 2006). Slovenska 

raziskava (Pšeničny 2009), narejena med splošno populacijo, je pokazala, da je izgorelost v 

Sloveniji precej razširjena, saj je znake izgorelosti kazalo več kot 60 % vzorca, med njimi jih 

je bilo dobrih 8 % resno izgorelih. 

Rezultati raziskave v veliki meri sovpadajo z ugotovitvami raziskave Kovača (2013), ki je v 

analizi čustvene izčrpanosti ugotovil, da večina šolskih svetovalnih delavcev zaznava manjšo 

čustveno izčrpanost. Vsi anketirani psihosocialni pomočniki beguncem torej poročajo o 

znakih izgorelosti, čeprav se le-ti pojavljajo redko. Hipotezo 1 potrdimo.  

10.2: Katera skupina, strokovni delavci, ki nudijo psihosocialno pomoč beguncem ali 

laični psihosocialni pomočniki (prostovoljci), kaže več znakov čustvene 

preobremenjenosti? 

H2: Strokovni delavci, ki nudijo psihosocialno pomoč beguncem, kažejo več znakov čustvene 

preobremenjenost kot laični psihosocialni pomočniki (prostovoljci). 

Nadalje smo želeli ugotoviti, ali so pri nudenju pomoči beguncem strokovni delavci čustveno 

bolj obremenjeni od prostovoljcev. Hipoteza izhaja iz predpostavke, da strokovni delavci 

delajo več, so bolj obremenjeni in v nasprotju s prostovoljci nimajo možnosti izbirati, katero 

delo bodo opravljali. Podatki o stopnji čustvene obremenjenosti med obema skupinama so 

prikazani v tabeli 10.3.  
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Tabela 10.3:  Opisna statistika primerjave čustvene preobremenjenosti psihosocialnih   

pomočnikov beguncem pri skupini prostovoljcev in strokovnih delavcev 

 
 

Področje dela z begunci N 

Aritmet. 

sredina 

Standard. 

Odklon 

 Standardna 

napaka aritmet. 

sredine 

Aritmet. sredina 

vrednosti 

strokovni delavec 23 62,00 16,421 3,424 

laični delavec 36 55,06 11,681 1,947 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Iz tabele 10.3 je razvidno, da je od 59 psihosocialnih pomočnikov beguncev 23 strokovnih 

delavcev, 36 pa laičnih delavcev. Razvidni sta tudi aritmetični sredini vrednosti za čustveno 

preobremenjenost obeh skupin psihosocialnih pomočnikov beguncem, pri čemer je 

aritmetična sredina višja pri strokovnih (62,00) kot pri laičnih delavcih (prostovoljcih) 

(55,06). Standardni odklon za strokovne delavce znaša 16,421, za laične delavce pa 11,681, 

medtem ko standardna napaka aritmetične sredine znaša pri strokovnih delavcih 3,424, pri 

laičnih pa 1,947. 

Da bi preverili, ali lahko hipotezo potrdimo tudi za celotno populacijo, smo jo analizirali s t-

testom za neodvisne vzorce, ki se uporablja za primerjavo dveh aritmetičnih sredin 

(Klemenčič 2005). Rezultati so prikazani v Tabeli 10.4. 

Tabela 10.4: Rezultati t-testa za primerjanje razlik v čustveni preobremenjenosti med 

strokovnimi in laičnimi psihosocialnimi pomočniki beguncem 

 

 

Levene-ov 

preizkus razlik 

med 

variancama 

t-preizkus razlik med aritmet. sredinama 

 

 F Sig. t Df 

Sig. 

 (2-

tailed) 

Razlika 

aritmet. 

sredine  

Razlika 

standardne 

napake 

95% interval 

zaupanja za aritmet. 

sredino 

Spodnja Zgornja 

 Predpostavka 

enakosti 

varianc 

2,882 ,095 1,898 57 ,063 6,944 3,659 -,382 14,271 

Predpostavka 

neenakosti 

varianc 

  

1,763 36,150 ,086 6,944 3,939 -1,043 14,931 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 



Velišček, Tina. 2017. »Čustvena preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem.« 

Magistrska naloga. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

  

48 
 

Aritmetična sredina vrednosti čustvene preobremenjenosti je višja pri strokovnih delavcih 

(M=62,00, SE=3,424) kot pri laičnih delavcih (M=55,06, SE=1,947), kar pomeni, da 

anketirani strokovni delavci kažejo več znakov čustvene obremenjenosti kot laični delavci. Ta 

razlika ni statistično pomembna, iz česar sledi, da rezultatov raziskave ne moremo posplošiti 

na vse psihosocialne pomočnike. Hipotezo 2 zavrnemo. 

Razloge za zavrnitev hipoteze bi lahko iskali v predpostavkah, da imajo strokovni delavci več 

znanja, so bolj usposobljeni in bolj vešči soočanja s stresom, zato se kljub vsemu naštetemu 

pri njih čustvena izgorelost ne pojavlja pogosteje. Prav tako so v okviru organizacije deležni 

več podpore s strani sodelavcev in organiziranih dejavnosti, ki zmanjšujejo stres (intervizija, 

redni sestanki, supervizija). Strokovni delavci so v primerjavi s prostovoljci tudi manj 

čustveno/osebno vpleteni, kar preprečuje nastanek čustvene preobremenjenosti. 

10.3 Ali udeležba na supervizijah vpliva na pojavljanje znakov čustvene 

preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov beguncem? 

H3: Psihosocialni pomočniki beguncem, ki se udeležujejo supervizij, kažejo manj znakov 

čustvene preobremenjenosti kot tisti, ki se jih ne udeležujejo. 

V literaturi (Constable in Russel 1986, Kesler 1990, Lee in Ashfort 1996, v Kovač 2013; 

Kovač 2013; Mikuš Kos 2017) je kot dejavnik, ki zmanjšuje tveganje za čustveno 

preobremenjenost in izgorelost, najpogosteje navajana supervizija. Ali to drži, smo preverjali 

v okviru hipoteze 3. Rezultati so sledeči: 

Tabela 10.5: Čustvena obremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem v glede na 

udeležbo na supervizijah 

Supervizija Frekvenca 
Aritmet. 

sredina 
min max razpon 

95% interval 

zaupanja za 

aritmet.sredino 
standardni 

odklon 
spodnja 

meja 

zgornja 

meja 

DA 40 55,33 31 82 51 51,98 55,14 10,445 

NE 19 62,89 34 101 67 53,18 71,98 18,844 

Skupaj 59 57,76 31 101 70 54,11 61,41 14,010 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Tabela 10.5 prikazuje čustveno obremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem v 

soodvisnosti z udeležbo na supervizijah. Iz tabele je razvidno, da se od 59 anketiranih 

psihosocialnih pomočnikov beguncem 40 udeležuje supervizij, 19 pa ne. Aritmetična sredina 
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vrednosti je pri tistih, ki se supervizij udeležujejo, precej nižja (55,33) kot pri tistih, ki se jih 

ne (62,89), kar pomeni, da le-ti kažejo manj znakov čustvene obremenjenosti kot tisti 

anketiranci, ki se supervizij ne udeležujejo. Prav tako sta pri tistih, ki se supervizij 

udeležujejo, nižja minimalna in maksimalna vrednost ter  manjši razpon v vrednosti. 

Ali lahko zaključke posplošimo na splošno populacijo, smo preverili s t-testom. 

 

Tabela 10.6: Rezutati t-testa primerjave razlik v čustveni preobremenjenosti psihosocialnih 

pomočnikov beguncem glede na udeleževanje supervizij  

 

 

Levene-ov 

preizkus razlik 

med 

variancama 

t-preizkus razlik med aritmet. sredinama 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Razlika 

aritmet. 

sredine 

Razlika 

standard. 

napake 

95% interval zaupanja 

za aritmet. sredino 

Spodnja Zgornja 

 Predpostavka enakosti 

varianc 

10,998 ,002 -1,988 57 ,052 -7,570 3,808 -15,19 ,055 

Predpostavka 

neenakosti varianc 
  

-1,636 23,407 ,115 -7,570 4,628 -17,13 1,994 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Psihosocialni pomočniki beguncem, ki se udeležujejo supervizij (M=55,33, SE=1,651), 

kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti kot tisti, ki se jih ne udeležujejo (M=62,89, 

SE=4,323). Razlika ni statistično pomembna, zato hipotezo 3 zavrnemo. 

Čeprav mnogi avtorji poudarjajo pomen supervizije pri preprečevanju čustvene 

preobremenjenosti (Constable in Russel 1986, Kesler 1990, Lee in Ashfort 1996, v Kovač 

2013; Kovač 2013; Mikuš Kos 2017), pa povezave nismo uspeli dokazati. Razlog bi lahko bil 

v redkih, nerednih in nekakovostnih supervizijah, ki ne služijo svojemu namenu. Prav tako je 

lahko razlog v tem, da je preobremenjenost bolj odvisna od drugih dejavnikov (npr. delovnih 

pogojev in subjektivnega doživljanja situacije) in da je vpliv supervizije lahko pozitiven, ne 

pa odločilen. 
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10.4 Ali različne vrste pomoči in podpore s strani organizacije, v kateri delajo, vplivajo 

na pojavljanje znakov čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov 

beguncem? 

H4: Psihosocialni pomočniki beguncem, ki so deležni različnih vrst pomoči in podpore s 

strani organizacije, v kateri delajo, kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti, kot tisti, 

ki pomoči niso deležni. 

Pri preprečevanju čustvene preobremenjenosti je pomembna podpora organizacije (Cronin in 

Stubbs 1985, v Fengler 2007; Horvath-Lindberg in Miseres 1991; Warner 2006; Mikuš Kos 

2017). Na podlagi te teoretične predpostavke smo v raziskavi preverjali vrsto in učinek 

podpore s strani organizacije na čustveno preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov 

beguncem. Rezultati so predstavljeni v nadaljevanju.  

Tabela 10.7: Čustvena obremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem glede na vrsto 

prejete pomoči in podpore s strani organizacije 

Pomoč DA NE 

Oblika pomoči Frekvenca Odstotek 

Aritmet. 

Sredina 

vrednosti 

Frekvenca Odstotek 

Aritmet. 

Sredina 

vrednosti 

priprave za delo z 

begunci 
53 89,8% 56,02 6 10,2 73,17 

usposabljanja 49 83,0% 55,71 10 17,0% 67,80 

supervizija 40 67,8% 55,33 19 32,2% 62,89 

pomoč in podpora 46 78% 55,02 13 22,0% 67,46 

obravnava 

preobremenjenosti 
35 59,3% 56,94 24 40,7% 58,96 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Tabela 10.7 prikazuje čustveno obremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem glede 

na vrsto pomoči, ki jo dobijo od organizacije, za katero delajo. Navedenih je 5 vrst pomoči: 

priprave za delo z begunci pred začetkom dela, usposabljanje na področju dela z begunci, 

supervizija, dovolj pomoči in podpore za delo z begunci ter seznanitev z nevarnostjo 

preobremenjenosti pri delu z begunci ter z načini, kako se z njo spopadati in jo preprečevati. 

Za vse vrste pomoči kažejo tisti anketiranci, ki jih prejemajo, nižjo stopnjo čustvene 

obremenjenosti kot tisti, ki pomoči ne prejemajo. Razlika je še posebej visoka pri obliki 

pomoči priprava za delo z begunci, kjer anketiranci, ki priprav nimajo/niso imeli, kažejo 

veliko višjo stopnjo obremenjenosti (73,17) kot tisti, ki so jih imeli (56,02).  
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Veliko avtorjev (Horvath-Lindberg in Miseres 1991; Mikuš Kos 1997, 2017) poudarja pomen 

ustrezne priprave in izobraževanja psihosocialnih pomočnikov s strani organizacije, za katero 

delajo. Iz tabele lahko vidimo, da je velika večina (89,8%) anketiranih deležna priprav za delo 

z begunci, 83,0% jih je deležnih tudi usposabljanj. Več kot polovica anketirancev (67,8%) je 

deležnih supervizije, 78% pa pomoči in podpore s strani organizacije. Po rezultatih lahko 

sklepamo, da organizacije, za katere delajo anketirani psihosocialni pomočniki beguncem, 

večinoma dobro skrbijo za psihosocialne pomočnike in s tem zmanjšujejo možnost 

izgorevanja. V priročniku Guidelines for the primary prevention of mental, neurological and 

psychosocial disorders (1994) kot enega glavnih vzrokov za »burnout«, povezanih z 

organizacijo, namreč navajajo pomanjkanje usposabljanj. Zaskrbljujoče je le dejstvo, da jih je 

samo dobra polovica (59,3%) seznanjena z možnostjo preobremenjenosti ter z načini, kako se 

z njo spopadati in jo preprečevati. Po tem lahko sklepamo, da nevarnost preobremenjenosti še 

vedno ni dovolj ozaveščena. 

Za vsako od petih vrst pomoči, predstavljeno v tabeli 10.7, smo s t-testom preverili, ali lahko 

rezultate posplošimo na splošno populacijo. To je mogoče samo za trditev Psihosocialni 

pomočniki beguncem, ki so deležni dovolj pomoči in podpore organizacije, v kateri delajo 

(M=55,02, SE=1,721), kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti, kot tisti, ki pomoči 

niso deležni (M=67,46, SE=4,859. Rezultati t-testa so statistično pomembni: t(57) = -3,018, 

p<.05). Podrobnosti testa so prikazane v spodnjih dveh tabelah. 

Tabela 10.8: Opisna statistika čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov 

beguncem glede na pomoč in podporo s strani organizacije 

 
 

pomoč in podpora za delo z 

begunci N 

Aritmet. 

sredina 

Standardni 

odklon 

Standardna 

napaka aritmet. 

Sredine 

Aritmet. sredina 

Vrednosti 

DA 46 55,02 11,674 1,721 

NE 13 67,46 17,520 4,859 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 
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Tabela 10.9: Rezultati t-testa za primerjanje razlik v čustveni preobremenjenosti 

psihosocialnih pomočnikov beguncem glede to, ali so prejeli pomoč in podporo ali ne 

 

 

 

Levene-ov 

preizkus 

razlik med 

variancama 

t-preizkus razlik med aritmet. Sredinama 

F Sig. T df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Razlika 

aritmet. 

sredine 

Razlika 

standard. 

Napake 

95% interval 

zaupanja za aritmet. 

sredino 

Spodnja Zgornja 

 Predpostavka enakosti 

varianc 

2,737 ,104 -3,018 57 ,004 -12,440 4,122 -20,694 -4,186 

Predpostavka neenakosti 

varianc 
  

-2,413 15,1

37 

,029 -12,440 5,155 -23,419 -1,461 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Hipotezo 4 nismo mogli v celoti posplošiti na celotno populacijo, zato jo zavrnemo oziroma 

jo le delno sprejmemo. 

10.5 Ali količina pomoči in podpore s strani organizacije vpliva na pojavljanje znakov 

čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov beguncem? 

H5: Psihosocialni pomočniki beguncem, ki so deležni pomoči in podpore organizacije, v 

kateri delajo, kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti, kot tisti, ki pomoči niso 

deležni. 

Veliko raziskav (Herr 2002; Sears in Granello 2002; Baker in Gerler 2002; Wilkerson in 

Bellini 2006; v Kovač 2013) je pokazalo, da psihosocialni pomočniki pogosto ne dobijo 

dovolj strokovne podpore s strani organizacije, za katero delajo. Naša predpostavka je bila, da 

se pri psihosocialnih pomočnikih beguncem s količino pomoči s strani organizacije manjša 

pojavnost znakov čustvene preobremenjenosti. V tabeli 10.7 je prikazana čustvena 

preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov beguncem v soodvisnosti z različnimi vrstami 

pomoči, v tabeli 10.10 pa bomo pogledali čustveno preobremenjenost psihosocialnih 

pomočnikov beguncem v soodvisnosti s količino pomoči, prejete s strani organizacije, v kateri 

delajo. Upoštevali smo 3 od zgornjih petih vrst pomoči (supervizijo in obravnavo 
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preobremenjenosti smo izpustili, saj sta obravnavani z ločenima hipotezama). Rezultati so 

naslednji: 

Tabela 10.10: Opisna statistika rezultatov čustvene obremenjenosti psihosocialnih 

pomočnikov beguncem glede na količino pomoči, nudene s strani organizacije 

Pomoč 

organizacije 

Aritmet. sredina 

vrednosti 
Min Max Frekvenca 

Standardni 

odklon 

nobene pomoči 77,40 45 101 5 21,197 

1 vrste pomoč 59,50 43 74 4 14,480 

2 vrsti pomoči 59,50 47 72 6 10,747 

vse 3 vrste 

pomoči 

55,14 31 82 44 11,929 

Skupaj 57,76 31 101 59 14,010 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Tabela 10.10 prikazuje čustveno obremenjenost anketirancev glede na to, koliko pomoči 

dobijo od organizacije, za katero delajo. Vrste pomoči so: priprave za delo z begunci 

(informiranje o situaciji, seznanjanje z delovnimi nalogami ipd.), usposabljanja na področju 

dela z begunci ter dovolj pomoči in podpore za delo z begunci. Anketiranci so se za vsako od 

treh vrst pomoči opredelili, ali jo od organizacije dobijo ali ne. Tisti, ki so navedli, da od 

organizacije dobijo vse tri vrste pomoči, so pokazali najnižjo stopnjo čustvene obremenjenosti 

in obratno – pri tistih, ki ne prejemajo nobene vrste pomoči, je stopnja čustvene 

obremenjenosti najvišja. Minimalna vrednost je dosežena pri anketirancu, ki ima na voljo vse 

3 vste pomoči, maksimalna pa pri tistemu, ki ni deležen nobene pomoči. Stopnja čustvene 

obremenjenosti anketirancev z 1 ali 2 vrstami pomoči je bila enaka. 

Da bi preverili, ali lahko rezultate posplošimo na celotno populacijo, smo naredili t-test. 

Primerjali smo čustveno preobremenjenost dveh skupin psihosocialnih pomočnikov 

beguncem – tiste, ki ne dobivajo nobene pomoči in tiste, ki so deležni vseh treh oblik pomoči. 

Rezultati so prikazani v tabelah 10.11 in 10.12.  

Tabela 10.11: Opisna statistika t-testa čustvene preobremenjenosti psihosocialnih 

pomočnikov beguncem glede na količino prejete pomoči  s strani organizacije 

 
 

Količina pomoči N 

Aritmet. 

sredina 

Standard. 

Odklon 

Standardna 

napaka aritmet. 

sredine 

Aritmet. sredina 

vrednosti 

Nobene pomoči 5 77,40 21,197 9,479 

Vse pomoči 44 55,14 11,929 1,798 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 
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Tabela 10.11 prikazuje, da 5 psihosocialnih pomočnikov beguncem ne prejema nobene 

pomoči, 44 pa prejema vse vrste pomoči (navedene zgoraj). Pri tistih, ki ne prejemajo nobene 

pomoči, je skupna vrednost za čustveno preobremenjenost veliko večja (77,40) kot pri tistih, 

ki prejemajo vse oblike pomoči (55,14).  

Tabela 10.12: Rezultati t-testa za primerjanje razlik v čustveni preobremenjenosti 

psihosocialnih pomočnikov glede količino pomoči s strani organizacije 

 

 

 

Levene-ov 

preizkus 

razlik med 

variancama 

t-preizkus razlik med aritmet. sredinama 

 

 F Sig. T df 

Sig. 

 (2-tailed) 

Razlika 

aritmet. 

sredine  

Razlika 

standardne 

napake 

95% interval 

zaupanja za aritmet. 

sredino 

Spodnja Zgornja 

 Predpostavka 

enakosti 

varianc 

2,397 ,128 3,635 47 ,001 22,264 6,125 9,942 34,585 

Predpostavka 

neenakosti 

varianc 

  

2,307 4,2

93 

,0078 22,264 9,649 -3,820 48,347 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Psihosocialni pomočniki beguncem, ki ne prejemajo nobene pomoči (M=77,40, SE=21,194) , 

kažejo več znakov čustvene preobremenjenosti kot tisti, ki prejemajo vse oblike pomoči 

(M=55,14 SE=11,929). Ta razlika je statistično pomembna t(47) = 3,635, p< .05), torej 

hipotezo 6 potrdimo. To pomeni, da razliko jo lahko posplošimo na celotno populacijo s 5% 

tveganjem (Klemenčič 2005). 

10.6 Ali organizacije, za katere delajo psihosocialni pomočniki beguncem, le-te 

seznanjajo z možnostjo čustvene preobremenjenosti in izobražujejo o načinih, 

kako jo preprečevati in se z njo spopadati? 

H6: Organizacije psihosocialnih pomočnikov beguncem  ne seznanjajo  z možnostjo čustvene 

preobremenjenosti in ne izobražujejo o načinih, kako jo preprečevati in se z njo spopadati. 
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Zagotavljanje podpore pri soočanju s stresom in preobremenjenostjo je odgovornost in 

moralna obveza organizacije, ki psihosocialne pomočnike zaposluje (IASC 2017). Mikuš Kos 

(2017) piše, da morajo organizacije psihosocialne pomočnike beguncem seznaniti z 

možnostjo čustvene obremenjenosti in jih naučiti le-to prepoznati ter se z njo spopadati. 

Fengler (2007) pri preprečevanju izgorelosti poudarja pomen pogovora o možnosti 

izčrpanosti, možnost umika z dela, supervizije ter možnost soodločanja. Ali organizacije to 

počnejo, smo preverili s peto hipotezo.  

Iz tabele 10.8 (zgoraj) je razvidno, da so organizacije seznanile z nevarnostjo 

preobremenjenosti približno 2/3 (59,3%) anketiranih. Glede na trditeve nekaterih avtorjev 

(Fengler 2006, Mikuš Kos 2017), da problem preobremenjenosti s strani organizacij še ni 

obravnavan dovolj resno, je to kar velik delež. Še vedno tretjina psihosocialnih pomočnikov 

beguncem ni bila seznanjena s to nevarnostjo, tako da lahko hipotezo delno potrdimo. 

10.7 Kako se psihosocialni pomočniki beguncem spopadajo s čustveno 

preobremenjenostjo? 

H7: Psihosocialni pomočniki beguncem se s čustveno preobremenjenostjo spopadajo na 

različne načine, le redko pa poiščejo strokovno pomoč. 

Nadalje nas je zanimalo, kako (na kakšne načine) se psihosocialni pomočniki beguncem 

spopadajo s čustveno preobremenjenostjo. Načini, s katerimi se psihosocialni pomočniki 

beguncem soočajo s preobremenjenostjo, so predstavljeni na sliki 10.2. 

Slika 10.2: Načini soočanja psihosocialnih pomočnikov beguncem s preobremenjenostjo 

 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 
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Slika 10.2 prikazuje najpogostejše načine soočanja s čustveno preobremenjenostjo. 

Najpogosteje (28,8%) se anketiranci s preobremenjenostjo soočajo s pogovorom. 23,7% se s 

preobremenjenostjo sooča s športom, 16,9% z drugimi prostočasnimi dejavnostmi, 15,3% pa s 

počitkom in spanjem. 8,5% jih uporablja tehnike sproščanja, 1,7% pa strokovno pomoč. Trije 

so omenili druge načine, in sicer potovanja, prekinitev dela z begunci ter vse našteto.  

Vsi našteti načini so tudi strategije, ki jih kot uspešne pri soočanju s preobremenjenostjo 

navajajo različni avtorji. Sidl in sodelavci (1973) kot pomembno strategijo copinga 

prepoznavajo pogovor z drugimi ljudmi. Anica Mikuš Kos (2017) v nasvetih za preprečevanje 

izgorelosti pri delu z begunci navaja skrb za telesno zdravje (spanje, hrana, gibanje), 

interesne, športne in druge dejavnosti, ki sproščajo,  sodelovanje in deljenje svojih izkušenj s 

kolegi ter pogovor s sodelavci. Hipotezo 7 potrdimo. 

10.8 Pri kom psihosocialni pomočniki iščejo pomoč pri spopadanju s čustveno 

preobremenjenostjo? 

H8: Psihosocialni pomočniki beguncem pomoč pri spopadanju s čustveno 

preobremenjenostjo najpogosteje poiščejo pri prijateljih in pri svojem mentorju oziroma 

sodelavcih. 

Zanimalo nas je tudi, pri kom psihosocialni pomočniki beguncem najpogosteje poiščejo 

pomoč. Rezultati so sledeči: 

Slika 10.3: Pomoč pri spopadanju s preobremenjenostjo

 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 
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Slika 10.3 prikazuje, na koga se psihosocialni pomočniki najpogosteje obrnejo pri spopadanju 

s preobremenjenostjo. Največ (37,3%) se jih obrne na sodelavce ali mentorja v organizaciji, 

kjer opravljajo delo. Zelo pogosto (27,1%) se obrnejo na prijatelje, 18,6% pa na družino. 

13,6% problem skuša rešiti sama, majhen delež (3,4%) pa poišče tudi strokovno pomoč. 

Hipotezo 8 potrdimo. 

Rezultati naše raziskave se ujemajo z ugotovitvami drugih raziksav. Lopes Cardozo in 

sodelavci (2012) navajajo, da je za preprečevanje izgorelosti pomembna podporna mreža 

sodelavcev. Mikuš Kos (2005) pravi, da psihosocialni pomočniki pogosto navajajo, da se v 

pogovoru s sodelavci počutijo bolj razumljene kot pri pogovoru z družinskimi člani ali 

prijatelji, ki ne delajo z begunci  Kovač (2013) pa piše, da je zelo pomembna opora pri 

soočanju s preobremenjenostjo prav domače okolje (partner, starši, prijatelji). 

10.9 Ali psihosocialni pomočniki beguncem prepoznavajo znake čustvene 

preobremenjenosti? 

H9: Psihosocialni pomočniki beguncem pri sebi prepoznavajo znake čustvene 

preobremenjenosti redkeje kot pri drugih.  

Za konec smo želeli raziskati, v kolikšni meri psihosocialni pomočniki beguncem 

prepoznavajo znake čustvene preobremenjenosti.  

Tabela 10.13: Zaznavanje preobremenjenosti med psihosocialnimi pomočniki beguncem 

 

Vir: Velišček, lastna raziskava (2017). 

Tabela 10.13 prikazuje zaznavanje preobremenjenosti psihosocialnih pomočnikov. Samo 

35,4% anketirancev je mnenja, da bi pri njih lahko prišlo do preobremenjenosti zaradi dela z 

begunci, znake preobremenjenosti pa jih kaže več kot polovica (54,2%), kar nam pove, da 

anketiranci podcenjujejo možnost preobremenjenosti oz. se le-te ne zavedajo. Do enakih 
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ugotovitev je prišel Huebner (1992, v Kovač 2013), ki poroča, da se šolski svetovalni delavci 

svoje poklicne izgorelosti, ki se kaže v obliki čustvene izčrpanosti in zmanjšane delovne 

učinkovitosti, pogosto ne zavedajo. Tudi Warner (2006) navaja, da se veliko pomočnikov 

sploh ne zaveda, da so čustveno preobremenjeni. Fengler (2007) pravi, da so najbolj ogroženi 

tisti, ki svoje obremenitve več ne čutijo in ne doživljajo. To si razlaga s pomanjkanjem 

psihofizične povratne informacije, ki bi pokazala na znake obremenitve. Njegovo teorijo bi 

lahko povezali z nizko oceno pojavnosti znakov čustvene preobremenjenosti pri anketirancih 

v naši raziskavi – možno je, da so preobremenjeni kljub temu, da znakov preobremenjenosti 

ne zaznavajo .  

Prav tako psihosocialni pomočniki beguncem veliko pogosteje zaznavajo znake 

preobremenjenosti pri drugih (64,4%) kot pri sebi (54,2%). Hipotezo 9 potrdimo. 

10. 10 Pomanjkljivosti raziskave 

Potrebno je opozoriti na nekatere pomanjkljivosti raziskave. Prva je gotovo ta, da je vzorec 

relativno majhen in po spolu neuravnotežen. Zajema izključno psihosocialne pomočnike 

beguncev, ki delajo v Ljubljani in Mariboru. Vsi psihosocialni pomočniki beguncem, 

vključeni v raziskavo, z njimi delajo v okviru neke organizacije, tako da tistih, ki z delajo 

neformalno, ni zajetih v vzorec. Predvidevam, da so vprašalnik izpolnili bolj motivirani 

psihosocialni pomočniki beguncem – tisti, ki so za delo motivirani, jih tema zanima in ki se 

posledično bolj zavedajo nevarnosti čustvene obremenitve. Obstaja možnost, da so tisti, ki 

obremenitev še posebej zanikajo, zavrnili tudi sodelovanje v raziskavi. 

Anketni vprašalnik ni standardiziran, zato rezultatov ne moremo direktno primerjati z rezultati 

drugih raziskav. Namen vprašalnika ni bil določiti stopnje klinične čustvene 

preobremenjenosti, ampak oceniti, v kolikšni meri se znaki čustvene preobremenjenosti 

pojavljajo, in pogledati, kako se psihosocialni pomočniki le-teh zavedajo in se z njimi 

soočajo. S poglobljenimi intervjuji bi najverjetneje dobila bolj poglobljen in senzibilen 

vpogled v problematiko. Analiza rezultatov je osnovna, brez poglobljene statistike, a 

empirična spoznanja vseeno omogočajo razvoj nekih smernic za odkrivanje in preprečevanje 

čustvene izgorelosti.  

Ker gre pri navajanju znakov čustvene preobremenjenosti za samooceno, lahko pride do 

podcenjevanja oziroma precenjevanja lastne preobremenjenosti anketirancev (kot posledica  

nezmožnosti uvida v svoje težave, zanikanja problemov, nagnjenosti k prevelikem 
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poudarjanju svojih težav ...). Ocena je lahko v določeni meri pod vplivom trenutnega 

psihofizičnega stanja anketiranca. Vprašalnik načeloma meri preobremenjenost ob delu z 

begunci, a na preobremenjenost vplivajo tudi drugi vzroki, katerih ne moremo popolnoma 

ločiti (npr. oseba, ki ima zdravstvene težave, bo ob delu z begunci hitreje izčrpana in 

posledično pri njej obstaja večje tveganje za preobremenjenost). 

Anketa je merila čustveno obremenjenost v času po »begunski krizi«, ko je delo z begunci 

večinoma umirjeno. Begunci so izven življenjske nevarnosti in njihove primarne potrebe so 

bolj ali manj zadovoljene. Če bi isto stvar merili v času begunske krize, bi bili rezultati 

verjetno drugačni. Če bi raziskavo ponovila, bi dodala vprašanje, ali bi se anketiranci udeležili 

delavnice proti izgorelosti, če bi bila le-ta organizirana na njihovem delovnem mestu. 
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11  SKLEP 

Čustvena preobremenjenost je ena izmed dimenzij izgorelosti, ki jo Pines in Arnson (v 

Schmiedel  2011, 12)  opredelita kot »stanje fizične, čustvene in mentalne izčrpanosti zaradi 

dolgotrajne vključenosti v čustveno obremenjujoče situacije«. Ima različne simptome, vzroke 

ter posledice, kar pomeni, da jo tudi preprečujemo na različne načine. V nevarnosti za 

čustveno preobremenjenost oziroma izgorelost je tudi veliko psihosocialnih pomočnikov 

beguncem, ki v prizadevanju za pomoč drugim pozabijo nase. Kombinacija zahtevnega dela, 

kronične utrujenosti, neustreznega soočanja s stresom in odsotnostjo možnosti razbremenitve 

predstavlja veliko tveganje, da se pri njih razvijejo simptomi izgorevanja. Ključno je, da se 

psihosocialni pomočniki beguncem možnosti čustvene preobremenjenosti zavedajo ter da jim 

organizacija, v kateri delajo, nudi pomoč in podporo tako pri delu kot tudi pri blažitvi stresa.  

Magistrska naloga v teoretičnem delu predstavlja področje čustvene preobremenjenosti in 

preučuje pojavnost znakov pri psihosocialnih pomočnikih, pri čemer se osredotoča na delo z 

begunci. Vključuje tudi razmišljanje o tem, kako se s čustveno preobremenjenostjo soočati in 

kako jo preprečevati. Empirični del zajema raziskavo, v kateri ugotavljamo prisotnost znakov 

čustvene preobremenjenosti pri psihosocialnih pomočnikih beguncem ter preučujemo vlogo 

organizacije v preprečevanju le-te. Odkrivamo tudi, v kolikšni meri psihosocialni pomočniki 

beguncem znake preobremenjenosti prepoznavajo, na kakšne načine se z njo soočajo in s kom 

se o njej najpogosteje pogovarjajo.  

Ugotovili smo, da večina psihosocialnih pomočnikov beguncem ne kaže zaskrbljujočih 

znakov čustvene preobremenjenosti oziroma izgorevanja. Ti se sicer pojavljajo, a pri večini le 

redko. Kljub temu se pri posameznih psihosocialnih pomočnikih beguncem nekateri znaki 

pojavljajo pogosto, kar predstavlja tveganje za razvoj izgorelosti. Razlik v čustveni 

preobremenjenosti strokovnih in laičnih psihosocialnih pomočnikov (prostovoljcev) nismo 

uspeli dokazati. Prav tako nismo uspeli dokazati vpliva supervizij na čustveno 

preobremenjenost psihosocialnih pomočnikov. Kljub temu, da organizacije psihosocialne 

pomočnike beguncem v veliki meri seznanjajo z možnostjo čustvene preobremenjenosti in 

izobražujejo o načinih, kako jo preprečevati in se z njo spopadati, je le-ti velikokrat ne 

zaznavajo. S čustveno preobremenjenostjo se spopadajo na različne načine, le redko pa 

poiščejo strokovno pomoč. Pri spopadanju z njo najpogosteje poiščejo pri prijateljih in pri 

svojem mentorju oziroma sodelavcih. Dokazali smo tudi pomembno vlogo organizacije, za 

katero psihosocialni pomočniki beguncem delajo. Tisti, ki so deležni pomoči in podpore 
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organizacije, kažejo manj znakov čustvene preobremenjenosti, kot tisti, ki pomoči niso 

deležni.  

Ugotovitve raziskave lahko služijo pri ozaveščanju o problematiki čustvene 

preobremenjenosti in izčrpanosti ter kot vodilo posameznim psihosocialnim pomočnikom 

beguncem in organizacijam, v katerih ti delajo, kako se soočati z njo. Čeprav nekaterih stisk 

in težav, ki jih povzroča situacija, v kateri so begunci, ni mogoče popolnoma odpraviti, pa 

lahko breme, ki ga nosijo psihosocialni pomočniki, ublažimo z uporabo ukrepov na 

individualni ravni in ravni organizacije. To velja tako za poklicne psihosocialne pomočnike 

oziroma strokovne delavce, kot tudi za prostovoljce oziroma laične delavce. Ključni akter pri 

preprečevanju izgorevanja so psihosocialni pomočniki sami. Pomembno je, da se zavedajo 

nevarnosti čustvene preobremenjenosti ter poznajo načine in strategije za njeno preprečevanje 

oziroma omilitev. Vsak posameznik mora spremljati svoje energetsko in čustveno stanje, da 

prepozna preobremenjenost, preden pride do popolne izčrpanosti.  Pred tem ga varujejo 

varovalni dejavniki, za soočanje s preobremenjenostjo pa se vsak posameznik poslužuje 

različnih strategij. Tudi delodajalci, ki od zaposlenih zahtevajo vedno večjo delovno 

učinkovitost v čedalje slabših pogojih za delo, lahko veliko pripomorejo k zmanjševanju 

preobremenjenosti, oziroma z izboljševanjem pogojev za delo preprečujejo, da bi le-ta sploh 

nastala.
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PRILOGA 

Anketni vprašalnik 

ANKETNI VPRAŠALNIK
9
 

Pozdravljeni, 

sem Tina Velišček in za zaključek študija pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Čustvena 

preobremenjenost psihosocialnih pomočnic_kov beguncem. Namen raziskave je preučiti 

pojav čustvene preobremenjenosti psihosocialnih pomočnic_kov begunk_cev v Sloveniji. Ker 

vem, da imate na področju dela z begunci kar nekaj izkušenj, bi vas prosila za sodelovanje v 

kratki anketi. Je anonimna, za izpolnjevanje boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani 

podatki bodo obravnavani zaupno in analizirani na splošno. Uporabljeni bodo izključno za 

pripravo te magistrske naloge. Po želji vam lahko rezultate oz. celotno magistrsko tudi 

pošljem. Če imate kakršnokoli vprašanje, me lahko kontaktirate na 

tina.veliscek@hotmail.com. Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem in vam želim 

uspešno delo še naprej!  

Tina Velišček 

*** 

OSNOVNI PODATKI 

 SPOL:  Ž M   

 STAROST:   do 25 let    od 25-40 let   40-60 let    nad 60 let 

 

 PODROČJE DELA* Z BEGUNCI**: 

* pod pojmom delo pojmujem tako neposredno kot tudi posredno delo z begunci (od 

organiziranja raznih aktivnosti, do zbiranja sredstev, administrativnih del ipd.) 

*termin begunec se v anketi nanaša na prosilce za mednarodno zaščito, osebe z mednarodno 

zaščito (begunce ter osebe s subsidiarno zaščito) ter osebe z dovoljenjem za zadrževanje, tako 

moškega kot tudi ženskega spola 

A) z begunci delam kot strokovna_i delavka_ec v instituciji,  ki jo obiskujejo begunci (azilni 

dom, šola, vrtec, center za socialno delo, zavod za zaposlovanje ipd.) 

                                                           
9
 Anketiranci so odgovarjali na spletni vprašalnik, ki je bil vsebinsko enak, oblika pa je bila 

prilagojena spletni anketi. 

mailto:tina.veliscek@hotmail.com


  

 
 

B) z begunci delam kot strokovna_i  delavka_ec  v (nevladni) organizaciji, ki nudi pomoč 

beguncem 

C) z begunci delam kot prostovoljka_ec v organizaciji oz. kot prijatelj_ica begunca/ev 

(neformalna pomoč) 

ZNAKI ČUSTVENE PREOBREMENJENOSTI 

Spodaj je navedenih sedemindvajset trditev o vašem počutju pri delu z begunci. Pri vsaki 

trditvi ocenite, v kolikšni meri drži za vas. 

  NIKOLI REDKO VČASIH POGOSTO VEDNO 

1 Delo z begunci je zame zelo naporno.      

2 Pri delu z begunci se počutim 

preobremenjen_a. 

     

3 Mislim, da se pri delu z begunci preveč 

angažiram. 

     

4 Delo z begunci negativno vpliva na 

moje počutje. 

     

5 Pri delu z begunci doživljam občutke 

jeze, nemoči in obupa. 

     

6 Zaradi/po delu z begunci sem 

izčrpan_a, brezvoljen_a in brez 

energije. 

     

7 O beguncih in mojem delu z njimi 

razmišljam tudi v času, ko ne delam z 

njimi. 

     

8 Zaradi dela, povezanega z begunci, se 

mi zgodi, da jokam, vpijem ali sem 

izjemno čustveno vznemirjen_a. 

     

9 Zaradi dela, povezanega z begunci, se 

mi zgodi, da jokam, vpijem ali sem 

izjemno čustveno vznemirjen_a. 

     

10 Delo z begunci negativno vpliva na 

moje zasebno življenje. 

     

11 Pri delu z begunci se počutim pod 

pritiskom. 

     

12 V zgodbe/situacijo beguncev se tako 

vživim, da me čustva popolnoma 

preplavijo. 

     

13 Pri delu z begunci sem pripomogel_a k 

njihovi dobrobiti. 

     

14 Ob delu z begunci  občutim napetost in 

razdražljivost.  

     

15 Zaradi preobremenitev pri delu z 

begunci so moje delovne sposobnosti in 

koncentracija slabša. 

     



  

 
 

Delo z begunci je zame zelo 

obremenjujoče. 

16 Pri delu z begunci znam postaviti 

osebne meje. 

     

17 Ob/po delu z begunci se  počutim 

izčrpan_a. 

     

18 Zaradi misli, povezanih z delom z 

begunci, ne morem (za)spati. 

     

19 Pri delu z begunci težko rečem ne.      

20 Zdi se mi, da moje delo z begunci nima 

smisla. 

     

21 Pri delu z begunci občutim krivdo.      

22 Delo z begunci mi prinaša več 

pozitivnih kot negativnih stvari. 

     

23 Pri pomoči beguncem grem  čez svoje 

meje. 

     

24 Mislim, da bi pri delu z begunci lahko 

naredil_a več. 

     

25 Ko  si kaj privoščim zase, imam 

občutek krivde, saj vem, da begunci 

nimajo te možnosti.  

     

26 Zaradi dela z begunci se počutim 

izgorel_a. 

     

27 Mislim, da delu z begunci namenim 

preveč časa. 

     

 

PREPOZNAVANJE ČUSTVENE PREOBREMENJENOSTI 

Ali se vam zdi mogoče, da bi pri vas prišlo do preobremenjenosti oziroma izgorelosti zaradi 

dela z begunci? 

DA  NE 

Ali ste pri sebi že kdaj zaznali znake  preobremenjenosti oziroma izgorelosti? 

DA  NE 

Ali ste pri drugih osebah, ki delajo z begunci, že kdaj zaznali znake  preobremenjenosti 

oziroma izgorelosti? 

DA  NE 

SPOPADANJE S ČUSTVENO PREOBREMENJENOSTJO 

Ko se zaradi dela z begunci počutim preobremenjeno, se za pomoč najpogosteje obrnem: 

a) na družino 

b) na prijatelje 

c) na sodelavce ali na mentorja v organizaciji, kjer opravljam delo 



  

 
 

d) poiščem strokovno pomoč (zdravnik, psihoterapevt)  

e) na nikogar, problem poskušam predelati sam_a 

f) drugo:______________________________________ 

 

Pri spopadanju s preobremenjenostjo mi najbolj pomaga/jo: 

A) prostočasne aktivnosti 

B) šport 

C) tehnike sproščanja 

D) pogovor 

E) strokovna pomoč 

F) počitek in spanje 

G) drugo:__________________ 

 

INFORMIRANOST, USPOSOBLJENOST TER POMOČ IN PODPORA ORGANIZACIJE 

Spodnje trditve se nanašajo na organizacijo, v kateri delate z begunci. Prosim, označite, ali 

vam organizacija, za katero delate, omogoča: 

- priprave za delo z begunci pred začetkom dela  (informiranje o situaciji, seznanjanje z 

delovnimi nalogami ipd.)? 

-  usposabljanja na področju vašega dela? 

-  supervizijo? 

- pogovor z osebo, ki dela za isto organizacijo (sodelavka_ec, nadrejena_i, mentor_ica) in ji 

lahko zaupate težave pri delu z begunci ter jo prosite za nasvet? 

- dovolj pomoči in podpore za delo z begunci? 

-  seznanitev z nevarnostjo preobremenjenosti oziroma izgorelosti pri delu z begunci ter z 

načini, kako se z njo spopadati in jo preprečevati? 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Hvala za sodelovanje. 

 

 


