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1. OZADJE
Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov so nastale v okviru projekta FORUM – Za otroke
brez spremstva: prenos znanja za strokovnjake in strokovnjakinje z namenom krepitve rejništva
(v nadaljevanju projekt FORUM). Projekt FORUM sofinancira Evropska unija (EU) iz sredstev
Programa za pravice, enakost in državljanstvo in traja 2 leti, od avgusta 2017 do avgusta 2019.
Projekt FORUM se izvaja v skladu s prednostnimi nalogami Evropske komisije za zagotavljanje
izboljšanja zaščite in spoštovanja pravic otrok v migracijah na ozemlju EU, vključno z razvojem
kakovostnega sistema rejništva, ki spodbuja prenos strokovnega znanja iz držav z dobro razvitim
sistemom rejništva in z več izkušnjami z rejništvom za otroke brez spremstva v države, ki imajo na
področju nameščanja otrok brez spremstva v rejniške družine manj izkušenj.
V zadnjih letih se je povečalo število otrok, ki migrirajo v članice EU; mnogi med njimi prihajajo
brez spremstva staršev ali skrbnikov. Porast števila prihajajočih otrok migrantov je razkril nekatere
vrzeli in pomanjkljivosti obstoječega sistema varovanja pravic otrok ter izpostavil potrebo po
ciljnih ukrepih za izboljšanje zaščite teh otrok.
Zaradi položaja in ranljivosti otrok brez spremstva je potrebno pri sprejemu teh otrok upoštevati,
da potrebujejo tako skrbnico ali skrbnika kot tudi posebno oskrbo. Prepogosto je obseg ukrepov
v sodelujočih državah – kjer je opolnomočenje skrbnice ali skrbnika še vedno drugotnega
pomena – omejen na institucionalno oskrbo, brez upoštevanja načela otrokove največje koristi
kot prednostnega načela. Prav tako mnogi_e ključni_e deležniki_ce ne obravnavajo otrok brez
spremstva najprej in predvsem kot otroke in šele nato kot migrante_ke.
Koordinatorica projekta je organizacija Fondazione L’Albero della Vita, izvaja pa se v sodelovanju
sledečih evropskih organizacij, katerih poslanstvo je izboljšanje zaščite in sprejema migrantk_ov
ter otrok brez spremstva: Slovenska filantropija (Slovenija), Accem (Španija), Organization for Aid
to Refugees OPU (Češka), Family Child Youth Association FCYA (Madžarska), FICE – Federation
of Educative Communities (Avstrija). Strokovni partnerji v projektu so CORAM (Velika Britanija),
Fondazione ISMU (Italija) in EUROCHILD.
Mednarodne smernice za zagotavljanje minimalnih standardov1 je razvila strokovna skupina, ki je bila
ustanovljena v okviru projekta FORUM, v sodelovanju s partnerskimi organizacijami.
Strokovno skupino sestavljajo Kamena Dorling (CORAM Children’s Legal Centre, Velika Britanija, nevladna
organizacija z bogatimi izkušnjami na področju rejništva, oskrbe in podpore otrok migrantov), Giulio
Giovanni Valtolina in Nicoletta Pavesi (ISMU – Iniziative e Studisulla Multietnicità, eno najvplivnejših
raziskovalnih središč na področju migracij v Italiji), dr. Maria Herzog, strokovnjakinja na področju
rejništva (Madžarska), in dr. Muireean Ní Raghallaigh, predavateljica na področju socialnega dela
(School of Social Policy, Social Work and Social Justice, University College Dublin, Irska), ki je avtorica ene
najpomembnejših študij o sistemu rejništva za otroke brez spremstva na Irskem.2

Dostopno na https://forum-project.alberodellavita.org/wp-content/uploads/2019/03/Guidance-on-Minimum-Standards.pdf
(31. 7. 2019)
2
Foster Care and Supported Lodgings for Separated Asylum Seeking Young People in Ireland, Banrandos and the Health
Service Executive, 2013.
1
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Na podlagi mednarodnih smernic za zagotavljanje minimalnih standardov je slovenska nacionalna
svetovalna skupina standarde prilagodila nacionalnemu kontekstu. Nacionalno svetovalno skupino
sestavljajo mag. Ružica Boškić (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),
Sonja Gole Ašanin (Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov), Irena Zemljič (Skupnost centrov
za socialno delo Slovenije), prof. dr. Darja Zaviršek (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo),
Barbara Čož (Center za socialno delo Ljubljana, enota Ljubljana Vič Rudnik), Maksimiljana Mali (Rejniško
društvo Slovenije), Irena Zajc (Društvo Odnos), Adriana Aralica (Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij – PIC) in Marina Uzelac (Slovenska filantropija).
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije je leta 2012 izdala Strokovne smernice za delo centrov
za socialno delo na področju rejništva.3 Smernice so oblikovane kot strokovni priročnik in prinašajo
celosten in poenoten pogled na izvajanje rejništva ter usmerjajo delo centrov za socialno delo v enotno
prakso z vodilom zagotavljanja največje skrbi za otroke, ki jim je iz kakršni koli razlogov prikrajšano
življenje v biološki družini.

2. SMERNICE ZA ZAGOTAVLJANJE MINIMALNIH
STANDARDOV
Smernice določajo minimalne standarde in storitve za izvajanje rejništva za otroke brez spremstva.
Namenjene so institucijam, ki delujejo na področju rejniške dejavnosti4 za otroke brez spremstva.
Pristojne institucije5 v skladu s svojimi pooblastili spremljajo in nadzorujejo storitev rejniške oskrbe ter
tako nudijo podporo rejnici_ku pri doseganju minimalnih standardov.
Namen pričujočih smernic ni standardizacija izvajanja rejniške dejavnosti.
Oblikovane so na način, da so uporabne na širokem področju različnih socialnovarstvenih storitev
ali programov: ponudniki storitev si morajo prizadevati za zagotavljanje minimalnih standardov in za
doseganje najboljših praks.
Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov na področju rejništva za otroke brez spremstva
odsevajo ključna načela, zapisana v Konvenciji Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah:
• prepoved diskriminacije (2. člen),
• otrokove koristi kot glavno vodilo pri vseh dejavnostih, ki jih zadevajo (3. člen),
• pravica do življenja, preživetja in razvoja (6. člen),
• pravica otroka do svobodnega izražanja mnenja (12. člen).
Smernice se nanašajo na naslednje temeljne kategorije:
• skrb za otrokov čustveni in socialni razvoj ter razvoj na področju izobraževanja,
• pridobivanje, ocena primernosti ter usposabljanje rejnic_kov,
• namestitev otroka,
• izobraževanje, krepitev in razvoj usposobljenosti ter kontinuirana podpora,
• spremljanje in nadzor,
• spodbujanje samostojnosti in prehod v odraslost.
Kaljenje: bilten Skupnosti CSD Slovenije, št. 11, 2012.
25. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12 – ZPIZ-2 in
109/12, 22/19) (31. 7. 2019).
5
V Sloveniji so to primarno centri za socialno delo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Socialna
inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
3
4
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Pri uporabi minimalnih standardov je treba upoštevati vidik spola.6 Spol je presečna tema, ki vpliva na
vsa področja življenja. Pri otrocih brez spremstva je vidik spola posebej pomemben, saj gre za otroka in
hkrati za migranta_ko in na oboje vidik spola močno vpliva.
Med otroki brez spremstva v Evropi je 89 % dečkov in le 11 % deklic. Element spola je tesno povezan z
odločitvijo za migracijo, ki izvira iz medsebojno prepletenih vzrokov. Zelo pogosto so med odločilnimi
dejavniki odhoda, preganjanje, vojne in drugi težki življenjski pogoji. Med razlogi je lahko potreba otroka,
da tudi sam prispeva k boljšim življenjskim pogojem družine. Ponekod je kultura odhoda/migracije iz
izvornega okolja tradicija, ki jo otroci nadaljujejo. Nekateri migrirajo iz izvornega okolja ob prehodu v
odraslost. V določenih primerih, zlasti pri dečkih, je migracija tudi prostovoljna izbira. Glede na vzroke za
migracije in izkušnje v času migracij je torej pri načrtovanju ukrepov in intervencij nujno upoštevati spol,
saj sodi med ključne elemente, ki vplivajo na odločitev za migracijo in na izkušnjo migracije.
Na podlagi teh predpostavk smernice vsebujejo tudi priporočila za socialne službe, strokovnjake_inje in
organizacije za večje vključevanje razsežnosti spola v zagotavljanje rejništva za otroke brez spremstva.

3. OPREDELITEV POJMA OTROCI BREZ SPREMSTVA
Evropska komisija ‘otroke v migracijah’ opredeli kot otroke – državljane tretjih držav, ki zapustijo izvorno
državo in potujejo v ter po ozemlju EU v iskanju preživetja, varnosti, zaščite pred izkoriščanjem in zlorabo,
izobrazbe, združitve z družino, boljšega življenjskega standarda, ekonomskih priložnosti ali zaradi
kombinacije različnih dejavnikov.7
Otroci brez spremstva (imenovani tudi mladoletniki brez spremstva) so otroci, kot jih definira 1. člen
Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od obeh staršev in drugih sorodnikov ter niso v
skrbništvu odrasle osebe, ki je skladno z zakonodajo ali običaji odgovorna za njihovo skrb.
Ločeni otroci so otroci, kot jih definira 1. člen Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki so bili ločeni od
obeh staršev ali prejšnjih skrbnikov, ki so skladno z zakonodajo ali običaji odgovorni za njihovo skrb,
niso pa nujno ločeni tudi od drugih sorodnikov. V to skupino se tako uvrščajo otroci v spremstvu drugih
odraslih družinskih članov.8
Terminologija s področja migracij v Sloveniji
Za obe skupini otrok se v slovenski zakonodaji s področja migracij uporabljata termina ‘mladoletnik brez
spremstva’ po Zakonu o mednarodni zaščiti9 in ‘mladoletni tujec brez spremstva’ po Zakonu o tujcih.10
Nacionalna svetovalna skupina se je odločila za uporabo termina ‘otroci brez spremstva’ in tako sledila
Konvenciji ZN o otrokovih pravicah in Družinskemu zakoniku, ki določata, da so otroci osebe do 18. leta
starosti.
V projekt je bila vključena strokovnjakinja na področju uresničevanja načela enakosti spolov z namenom analize razsežnosti
spola v kontekstu migracij. Analiza je dostopna na https://www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_
FORUM.pdf (31. 7. 2019).
7
Zaščita otrok pri migracijah (The protection of children in migration), Evropska komisija, 2017; dostopno na https://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0211:FIN:SL:PDF (31. 7. 2019).
8
7. odstavek Splošnega komentarja št. 6 (2005), Obravnava otrok brez spremstva in ločenih otrok izven njihove izvorne države
(General Comment No. 6 (2005), Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin); dostopno
na https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf (31. 7. 2019).
9
Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo; dostopno na http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO7103 (31. 7. 2019).
10
Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr.; dostopno na http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO5761 (31. 7. 2019).
6
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V smernicah je privzeta vsebina 20. člena Konvencije ZN o otrokovih pravicah:
Konvencija ZN o otrokovih pravicah, 20. člen:
1. Otrok, ki je začasno ali za stalno prikrajšan za svoje družinsko okolje ali katerega koristi ne
dopuščajo, da bi še naprej ostal v tem okolju, ima pravico do posebnega varstva in pomoči, ki mu jo
zagotovi država.
2. Države pogodbenice morajo v skladu s svojo notranjo zakonodajo takemu otroku zagotoviti
nadomestno skrb.
3. Takšna skrb lahko med drugim zajema rejništvo, kafalo11 po islamskem pravu, posvojitev ali, če je
potrebno, nastanitev v primernih ustanovah, namenjenih skrbi za otroka. Pri preučevanju rešitev naj
bo posebna pozornost posvečena zaželeni nepretrganosti otrokove vzgoje in njegovemu etničnemu,
verskemu, kulturnemu in jezikovnemu poreklu.
Smernice za zagotavljanje minimalnih standardov se uporabljajo pri delu z otroki brez spremstva, ki
zaprosijo ali so zaprosili za mednarodno zaščito v državi sprejemnici, kakor tudi pri delu z otroki brez
spremstva, ki so prispeli v EU in ne zaprosijo za mednarodno zaščito.
Smernice so pripravljene s poudarkom na otrocih brez spremstva, vendar se pričujoči standardi
nanašajo na vse otroke v migracijah (tako državljane tretjih držav kot državljane držav članic EU).

4. MINIMALNI STANDARDI
Vse oblike namestitev v družine morajo ustrezati minimalnim standardom z vidika življenjskih pogojev,
zaščite in dostopa do osnovnih storitev (kot so vzgoja, izobraževanje ter zdravstvena oskrba).
Minimalni standardi za izvajanje rejniške dejavnosti za otroke brez spremstva morajo odražati ključna
načela Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki jih je obravnaval Odbor za otrokove pravice v Splošnem
komentarju št. 6 (2005) o obravnavi otrok brez spremstva in ločenih otrok izven njihove izvorne države.12
V povezavi z izvajanjem rejništva za otroke brez spremstva so pomembna splošna načela, navedena v 2.
poglavju smernic.
Vsi_e deležniki_ce morajo pri izvajanu ukrepov kot glavno vodilo upoštevati otrokove koristi; otroci
naj bodo obravnavani najprej in predvsem kot otroci, ne kot migranti_ke. V obravnavi ne smejo biti
diskriminirani_e. Tisti otroci, ki so zmožni oblikovati lastna stališča, pa morajo imeti pravico svobodno
izražati svoje mnenje pri vseh vprašanjih, ki jih zadevajo, v skladu z njihovo starostjo in stopnjo zrelosti.
Dolžnost rejnic_kov je, da spodbujajo vse vidike otrokovega razvoja.
11
12

Kafala je prostovoljna zaveza, s katero se v nekaterih islamskih državah prevzame skrb za vzgojo in varstvo otroka.
Dostopno na https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf (31. 7. 2019).
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1. Skrb za otrokov čustveni in socialni razvoj ter razvoj na področju izobraževanja
Rejnice_ki morajo otrokom brez spremstva v največji možni meri omogočiti izkušnjo varnega družinskega
življenja in zanje sprejemati vsakodnevne odločitve, kakor da so njihovi lastni otroci.
Rejnice_ki so dolžne_i spoštovati raznolikost in omogočiti otroku izkušnjo pozitivnega doživljanja
lastne identitete. To morajo uresničevati z individualizirano skrbjo, z zagotavljanjem okolja in kulture,
ki spodbujata, oblikujeta ter podpirata pozitivno vedenje in pomagata, da se razvijejo otrokove
spretnosti ter čustvena odpornost (ang. resilience), ki bodo otroka pripravile za samostojno življenje,
tudi na združitev z družino, kadar je to možno in ustrezno. Rejnice_ki se morajo zavedati pomembnosti
postopka ocene, ali je združitev otroka z družino v njegovo/njeno največjo korist. Združitev z družino ni
v otrokovo največjo korist in se je ne sme spodbujati, kadar obstaja utemeljeno tveganje, da bi vrnitev v
izvorno državo vodila v kršitev temeljnih človekovih pravic otroka.
Rejnice_ki morajo zagotoviti, da so pogledi, želje in občutja otrok brez spremstva upoštevani na
vseh področjih njihove oskrbe, prav tako morajo otrokom pomagati razumeti, zakaj ni mogoče vedno
delovati skladno z njihovimi željami. V primeru nestrinjanja s sprejetimi odločitvami jih morajo
seznaniti o možnostih pomoči in pritožbe.
Rejnice_ki morajo skrbeti za vsa področja otrokovega razvoja, vključno z otrokovim razvojem na področju
izobraževanja, telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja. Otrokove želje in občutki morajo
biti upoštevani, upoštevati pa je potrebno tudi druge ključne posameznice_ke v otrokovem življenju, na
primer strokovne delavke_ce s področja socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, zdravja in pravnega
varstva, skrbnice_ke13 ter zagovornice_ke.
Za otrokovo zdravje je potrebno skrbeti v skladu z načrtom pomoči otroku. Rejnice_ki morajo dobro
poznati svoje odgovornosti in odločitve, za katere so postavljene_i, vključno s tem, kdaj morajo pridobiti
soglasje otroka in/ali otrokove_ga skrbnice_ka za zdravstveno obravnavo ali druge odločitve. Rejnice_ki
se morajo zavedati, da je lahko razumevanje zdravja in ustrezne zdravstvene oskrbe kulturno pogojeno,
zato morajo otroka seznaniti z načini zagotavljanja zdravstvene oskrbe v državi sprejemnici.
Rejnicam_kom mora biti zagotovljena praktična pomoč za podporo pri ustreznem stiku z družino, če je
to v otrokovo največjo korist, vključno s podporo v čustvenih stiskah ali drugih vprašanjih, ki bi jih otrok in
rejnica_k utegnila doživeti kot posledico stika.
Rejnice_ki morajo dobiti podporo pri spodbujanju otrokovega socialnega in čustvenega razvoja ter pri
omogočanju razvoja otrokove čustvene odpornosti in pozitivne samopodobe.
Otrokom je treba pomagati pri razvoju njihovih čustvenih, intelektualnih, socialnih, ustvarjalnih in telesnih
spretnosti ter pri udejstvovanju v šolskih in izvenšolskih dejavnostih.
Rejnice_ki morajo aktivno varovati in podpirati dobrobit otrok. Prizadevati si morajo za vzpostavitev
dobrih odnosov z otroki in razvijati kulturo odprtosti ter zaupanja. Zavedati se morajo in biti zelo pozorni
na morebitne znake, ki bi nakazovali, da je otrok ogrožen ali da obstaja tveganje njegovega/njenega
izginotja.

13

Vključno z zakonitimi zastopnicami_ki otrok brez spremstva – prosilk_cev za mednarodno zaščito.
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2. Pridobivanje, ocena primernosti ter usposabljanje rejnic in rejnikov
Pristojne službe14 morajo pridobivati rejnice_ke, ki so se sposobne_i ustrezno odzvati na različne potrebe
otrok brez spremstva, ki so jim zaupani v oskrbo, vključno z etničnimi, kulturnimi, verskimi in jezikovnimi
potrebami. Takšna skupina vključuje rejnice_ke iz države sprejemnice in rejnice_ke z migrantsko
izkušnjo. Za vsako_ega rejnico_ka pripravijo oceno primernosti in ji/mu zagotavljajo podporo pri izvajanju
rejniške dejavnosti za otroke brez spremstva.
Prednost nameščanja v družine, ki so iz istih izvornih okolij kot otroci sami, je blažitev začetne
dezorientacije, saj otroci ne poznajo jezika države sprejemnice, imajo drugačne prehranjevalne navade,
ne poznajo družbenih pravil. Poleg tega imajo otroci in družine skupne navade ter običaje, zato lažje
poteka povezovanje z etnično skupnostjo. Ob tem pa se je potrebno zavedati potencialnih tveganj, med
katerimi je zlasti spodbujanje vključevanja le v izvorno etnično skupnost in ne v širše okolje. Če družina
ne obvlada jezika države sprejemnice, imajo otroci manj priložnosti in spodbude za učenje jezika, s tem
pa se zmanjšajo otrokove možnosti za izobrazbeno, zaposlitveno ter socialno integracijo.
Pristojne službe za rejništvo morajo določiti tudi kriterije in smernice za izbor otrok migrantov_k, ki se
zaupajo v varstvo določeni_emu rejnici_ku, z upoštevanjem otrokovih želja, ozadja, posebnih potreb in
drugih pomembnih dejavnikov, ki bi lahko vplivali na uspešno vzpostavitev odnosa z rejnico_kom.
Ocena primernosti mora biti razumljivo predstavljena potencialnim rejnicam_kom, vključno s:
•
•
•
•

kvalitetami, spretnostmi ali sposobnostmi, ki jih je potrebno izkazovati ali doseči;
standardi, ki se uporabljajo pri izdelavi ocene primernosti;
fazami in vsebino izbirnega postopka in, kjer je to mogoče, časovnimi roki;
informacijami, ki jih je potrebno posredovati kandidatkam_om.

Oceno primernosti morajo izvesti strokovne_i delavke_ci centrov za socialno delo, ki imajo dodatna
znanja in spretnosti za delo z otroki brez spremstva, na podlagi večkratnih srečanj, obiskov na domu
skladno s strokovnimi merili za ugotavljanje ocene primernosti15 potencialnih rejnic_ov in ostalih
družinskih članic_ov, ki bivajo v skupnem gospodinjstvu.
Pri oceni primernosti je potrebno posebno pozornost nameniti:
•

•
•
•

kulturnim kompetencam rejniške družine (sposobnost sprejemanja večkulturnosti, znanje jezikov,
pripravljenost za sprejem otroka druge etničnosti, narodnosti, religije, spolne usmerjenosti, spolnega
izraza ali identitete …, pozornost na morebitne predsodke ali stereotipe članov_ic rejniške družine
in njihovega socialnega omrežja glede lastnosti in okoliščin otroka brez spremstva, pripravljenost
rejniške družine na premagovanje jezikovnih in kulturnih razlik);
zagotavljanju ustreznih stikov otroka z njegovo izvorno družino;
zagotavljanju stikov otroka s pripadniki izvorne etnične skupine in ljudmi z izkušnjo migracije;
zagovorniški vlogi rejniške družine.

V Sloveniji kriterije in izkušnje, potrebne za izdelavo ocene primernosti, ter usposabljanja opredeljujejo
Strokovne smernice za delo centrov za socialno delo na področju rejništva (Skupnost CSD, 2012). V
nekaterih programih, kot je denimo program PRIDE16 , je ocena primernosti narejena že v času uvodnega
usposabljanja za izvajanje rejniške dejavnosti, kjer strokovnjaki_nje in izvajalci_ke usposabljanja podajo
povratne informacije potencialnim rejnicam_kom.
V Sloveniji so to centri za socialno delo.
V Kaljenje: bilten Skupnosti CSD Slovenije, št. 11, 2012.
16
Več informacij dostopno na http://www.fosterpride.eu/ (31. 7. 2019).
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Rejničin_kov dom mora vključevati potrebne prilagoditve za vse, ki živijo v njem, vključno s potrebnimi
pripomočki in prostorskimi prilagoditvami v primeru skrbi za otroka z ovirami ali drugimi posebnimi
potrebami ali ranljivostmi. Bivališče mora biti primerno ogrevano, zadostno opremljeno in vzdrževano
skladno s standardi čistoče in higiene. Zunanje površine morajo biti varne in zavarovane.
Ocena ustreznosti okolja, soseske in dostopa do pomembnih storitev (na primer šole ali verske
ustanove) mora biti narejena pred namestitvijo otroka v okolje.
Kandidatke_i za izvajanje rejniške dejavnosti se morajo udeležiti predpriprave in usposabljanja za
pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Potrebno je tudi prepoznati kompetence in močne
plati rejnic_kov in veščin, ki jih morajo rejnice_ki še razviti.

3. Namestitev otroka
Pred namestitvijo otroka morajo pristojne službe za rejništvo rejnicam_kom zagotoviti vse informacije, ki
jih potrebujejo za uspešno opravljanje svoje vloge. Informacije morajo biti podane na pregleden, razumljiv
način v pisni obliki in morajo vključevati podatke o oblikah pomoči ter podpore, ki jim bodo na voljo.
Zelo pomembno je, da prepoznamo občutljivost določenih informacij in zagotovimo varstvo podatkov ter
zaupnost. S podatki se mora ravnati pazljivo, vendar to ne sme biti razlog za onemogočanje dostopa do
potrebnih informacij.
O namestitivi se je potrebno pogovoriti z otrokom in mu/ji zagotoviti informacije o rejništvu ter njegovih/
njenih pravicah. Otroku je potrebno pojasniti, da namestitev v rejništvo ne ogroža povezanosti z njegovo/
njeno izvorno družino. Rejniška družina mora posebno pozornost nameniti zagotavljanju stikov z izvorno
družino in se zavedati morebitnega občutka krivde otrok, da niso uspeli priti do ciljne države.17 Prav tako
mora rejniška družina otroku omogočiti čas žalovanja za izgubo kontinuiranega stika z izvorno družino
(in življenja v družini), sorodniki_cami, prijatelji_cami in domovino ter posledično stika s svojo nacionalno
in etnično identiteto, kulturo ter jezikom, pa tudi ustrezen čas za prilagoditev na novo okolje.
Ob namestitvi je potrebno rejnico_ka ustrezno seznaniti s kulturo, iz katere otrok prihaja. Otroci v
migracijah pogosto prihajajo iz tradicionalnih, kolektivnih kultur, kjer imajo sorodstveni in družbeni
odnosi velik pomen. Tudi razumevanje družine in družinskega okolja je kulturno pogojeno, v kolektivnih
kulturah so kot družina lahko pojmovani člani_ce razširjene družine ali morda družinski_e prijatelji_ce,
česar se mora rejniška družina zavedati zaradi zagotavljanja ustreznega stika z izvorno družino. Prav
tako je kulturno pogojeno izražanje nestrinjanja ali nasprotovanja, ki je v nekaterih kulturah nezaželeno,
kar pomeni, da se lahko v nekaterih situacijah otroci brez spremstva odzovejo nepričakovano ali za
rejnico_ka nerazumljivo (npr. otrok ne reče “ne”, vendar njegovo/njeno obnašanje ni skladno z njegovimi/
njenimi besedami). Medtem ko je za individualne družbe v primeru nezaželenega vedenja značilen
občutek krivde, je za kolektivne družbe značilen občutek sramu (za celotno/razširjeno družino, ne le za
otroka). Za razliko od samouresničenja kot najvišje vrednote po hierarhiji potreb po Maslowu, kar velja za
individualne družbe, Pinto kot najvišjo vrednoto (kolektivnih) družb navaja čast (primarnim potrebam kot
temeljnim potrebam sledijo biti všečen_na v skupini, dober ugled in nato čast kot najvišja vrednota).
Vedno si je potrebno prizadevati otroka namestiti k rejnicam_kom, ki lahko zadostijo njegovim/njenim
potrebam, vključno z otrokovimi etničnimi, verskimi, kulturnimi in jezikovnimi potrebami. Za kakovostno
izvajanje rejništva je potreben kulturno občutljiv odnos rejnice_ka, ki temelji na spoštovanju in odprtosti
za ozadje, vrednote ter izkušnje otroka brez spremstva. Pri sprejemanju odločitev o namestitvi otroka
mora biti primarno vodilo otrokova največja korist, pri tem pa je treba upoštevati tudi otrokove želje in
17

Kar je lahko posebej relevantno za Slovenijo, ki je pogosto le država prehoda in ne ciljna država za otroke brez spremstva.
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občutke. Potrebno je pridobiti tudi soglasje otroka ter otrokove_ga skrbnice_ka. Pri nameščanju morajo
biti strokovne_i delavke_ci (pa tudi rejnice_ki) pozorne_i tudi na to, da otroci morda zaradi svoje izvorne
kulture niso navajeni izražati svojih občutkov in želja.
Ob namestitvi morajo biti rejnice_ki in otroci brez spremstva seznanjeni s kontinuirano oskrbo ter
podporo (in ali se bo ta nadaljevala ob prehodu otroka v odraslost) ter načrti nadaljnjih ukrepov, če do
namestitve v rejništvo ne pride ali če le-ta ne bi bila uspešna.
V procesu namestitve naj se sorojencev_k ne ločuje, razen če za to obstaja tehten razlog. Kadar je ločitev
potrebna, se mora otrokom omogočiti redno in ustrezno vzdrževanje stika.
Tako namestitev kot odhod otroka iz rejništva morata biti skrbno načrtovana in opravljena z ustrezno
občutjivostjo ter empatičnostjo in tako, da se bo otrok počutil spoštovanega, cenjenega ter sprejetega.
Vzpostavljeni morajo biti jasni postopki za sprejem otrok v rejništvo, ki jih je treba predstaviti rejnici_ku
in ostalim članicam_om gospodinjstva. Ti postopki morajo zajemati tako načrtovane kot tudi nujne
(takojšnje) namestitve v rejništvo, kjer je to dovoljeno in potrebno. Postopki pomagajo otroku razumeti,
kaj lahko pričakuje od bivanja v rejništvu.
Kadar v rejniški družini živijo drugi otroci, se mora njihovo mnenje upoštevati in se jih mora spodbujati k
sodelovanju z otrokom v rejništvu.

4. Izobraževanje, krepitev in razvoj usposobljenosti ter kontinuirana podpora
Rejnicam_kom je treba omogočiti kontinuirano izobraževanje in krepitev ter razvoj usposobljenosti, ki jih
potrebujejo za učinkovito in dolgoročno izvajanje rejništva za otroke brez spremstva.
V Sloveniji je obveznost usposabljanja in izobraževanja rejnic_kov zakonsko opredeljena. Vzpostaviti je
potrebno pregleden okvir izobraževanja za krepitev in razvoj usposobljenosti rejnic_kov na področju otrok
brez spremstva ter za oceno dela rejnic_kov in za identifikacijo otrokovih potreb.
Rejnice_ki morajo imeti na voljo podporne storitve in možnosti za razvoj ter učenje različnih spretnosti in
pristopov, ki jim pomagajo, da otroku v rejništvu zagotovijo najboljšo možno oskrbo.
Omenjeno mora zajemati naslednje vsebine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

migracijski sistem in sistem mednarodne zaščite v državi ter možnosti zagotavljanja podpore otroku
znotraj tega sistema;
položaj otrok brez spremstva v državi in Evropi;
vpliv migracij na otroke brez spremstva;
vpliv predhodnih stisk (doživetih v izvorni državi in/ali na poti v Evropo) na otroke brez spremstva,
vključno s travmo;
tveganje trgovanja z otroki in tveganje izginotja otrok;
sistem socialnega varstva in storitev za podporo rejniškim družinam v času izvajanja rejništva;
pomen čustvene odpornosti;
kulturno raznolikost;
razumevanje različnosti na področju spola;
pravice in dolžnosti otroka v rejništvu ter rejnice_ka in
pomen stika z izvorno družino (kjer je to primerno in varno).

Rejnice_ki morajo dobiti podporo pri obvladovanju svojih odzivov in čustev, še posebno v primerih
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težavnejšega vedenja otrok, ter morajo razumeti, kako se otrokove pretekle izkušnje izražajo v njihovem
vedenju.
Rejnicam_kom mora biti zagotovljeno dovolj virov pomoči in podpore za premagovanje težav pri izvajanju
rejništev za zagotavljanje kontinuirane oskrbe otrok brez spremstva, razen kadar nadaljevanje tovrstne
oskrbe ni v otrokovo največjo korist.

5. Spremljanje in nadzor
Center za socialno delo mora opravljati obiske na domu in spremljati ter nadzorovati izvajanje rejništva.
V slovenski zakonodaji je opredeljeno, da mora center za socialno delo najmanj enkrat letno oblikovati
individualno projektno skupino za otroka v rejništvu in opraviti obisk na domu ter ostale naloge za
spremljanje rejništva.18 Mednarodne smernice priporočajo, da strokovne službe na področju rejništva
za otroke brez spremstva opravijo obisk na domu najmanj štirikrat letno v tromesečnih intervalih do
otrokove polnoletnosti. V primeru, ko se rejništvo nadaljuje po polnoletnosti otroka, se obiski na domu
izvajajo do zaključka izvajanja rejništva. Obiski na domu se lahko izvedejo brez predhodne najave.
Poleg rednega spremljanja izvajanja rejništva je potrebno zagotoviti tudi neodvisen nadzor. Če je
mogoče, naj nadzor izvaja socialna_i delavka_ec, ki ne izvaja rednega spremljanja rejnice_ka.
Pri spremljanju in izvajanju nadzora naj se rejnicam_kom in otrokom v rejništvu omogoči, da skupaj in
posamično izrazijo svoja mnenja o kakršni koli potrebi ali težavi, ki jo je potrebno nasloviti.

6. Spodbujanje samostojnosti in prehod v odraslost
Rejnice_ki morajo otroke ustrezno pripraviti na odhod iz rejniške družine glede na razlog odhoda. Razlogi
za odhod so različni: polnoletnost, prehod v drugo obliko namestitve, posvojitev,19 združitev z družino
bodisi v državi sprejema, državi izvora ali tretji državi. V nekaterih kontekstih so otroci brez spremstva
lahko deportirani, bodisi v državo izvora ali tretjo državo; lahko se jih tudi združi z družino in preseli v
tretjo državo. Narava priprave otroka za odhod iz rejniške družine je odvisna od posameznega primera in
načrta, ki je pripravljen za vsakega otroka.
Rejnice_ki morajo otroke pripraviti na odraslost, da bodo lahko razvili svoj potencial in dosegli
psihosocialno stabilnost, samostojnost ter ekonomsko neodvisnost.
Otrokom brez spremstva mora biti na voljo podpora, da bodo pripravljeni na osamosvojitev in ustvarjanje
prihodnosti v državi sprejemnici, izvorni državi ali tretji državi. To naj vključuje izobraževanje in zaposlitev.
Rejnice_ki pri teh pomembnih zadevah ne smejo biti sami. Socialne in druge pristojne službe so jim
dolžne nuditi podporo ter spodbujati podporne storitve za otroke na prehodu v odraslost skupaj z mrežo
javnih služb in nevladnih organizacij (na področju nastanitve, izobraževanja, pripravništva, zaposlovanja
itd.).

35., 36. in 37. člen Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 110/02, 56/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 96/12
– ZPIZ-2 in 109/12, 22/19) (31. 7. 2019).
19
Strokovne_i delavke_ci morajo ob tem upoštevati Haško konvencijo: https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/
details4/?pid=5763 (31. 7. 2019).
18
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7. Razumevanje različnosti na področju spola
Rezultat analize na področju spolov20 so minimalni standardi za vključevanje vidika spola pri izvajanju
rejništva, in sicer:
•
•
•
•
•
•

•

Vključevanje razsežnosti spola med druge vidike, ki vplivajo na potrebe otrok in ki jih je treba
upoštevati pri načrtovanju oskrbe skupaj z etničnimi, kulturnimi, verskimi ter jezikovnimi potrebami.
Raziskovanje in zagotavljanje boljšega poznavanja različnih izkušenj, ki jih otroci doživijo glede
na spol – kot otroci in še posebej kot migrantski otroci; na ta način bodo strokovnjaki_nje lahko
oblikovali_e ciljno usmerjene ukrepe, ki bolje naslavljajo potrebe otrok.
Namenjanje posebne pozornosti dinamiki fantovstva oz. moškosti (maskulinizma) in zagotavljanje,
da se ustrezno raziskuje, prepozna, razume in vključuje v načrtovanje ukrepov.
Upoštevanje spola kot spodbujevalca migracij in kot dejavnika, ki vpliva na vse faze migracije.
Vse, ki so vključeni v delo z otroki, vključno z rejniškimi družinami, je treba seznaniti s tem, kako
ravnati z družbeno ustvarjenimi razlikami med spoloma in spolnimi izrazi, ki lahko vplivajo na fizično
in psihično zdravje ter vedenje.
Pri delu z rejniškimi družinami se je treba prepričati, da se strokovnjaki_nje in rejniške družine v
zadostni meri zavedajo močne povezanosti spola s kulturo posamične države, kar lahko vpliva na
družinsko izkušnjo.
Pri komuniciranju je treba vedno uporabljati spolno nevtralen jezik in poskrbeti, da besede, slike,
posnetki ter ostala sporočila ne spodbujajo ali krepijo stereotipov in predsodkov. Posebno pozornost
je treba nameniti neprimernim prikritim sporočilom.

5. OTROCI BREZ SPREMSTVA V SLOVENIJI IN
PREDLOGI ZA KREPITEV REJNIŠKEGA SISTEMA
Zaradi potrebe po celovitem pristopu k oskrbi otrok brez spremstva v Sloveniji je bila skladno s sklepom
Vlade RS iz leta 2017 vzpostavljena Medresorska delovna skupina za vzpostavitev sistemske oblike
nastanitve in obravnave mladoletnikov brez spremstva kot ločene enote za celovito obravnavo glede na
njihovo starost. Sistemska oblika nastanitve in obravnave otrok brez spremstva naj bi bila vzpostavljena
do konca leta 2018, vendar je bil rok vzpostavitve zaradi nezadostnih nastanitvenih zmogljivosti z novim
sklepom Vlade prestavljen na konec leta 2019. Celovit pristop k oskrbi otrok brez spremstva se bo
vzpostavil z oblikovanjem večtirnega sistema nastanitve in oskrbe otrok brez spremstva, kar vključuje
tudi rejništvo za otroke brez spremstva, v primerih, ko se ugotovi, da je to v otrokovo največjo korist.
Podatki za Slovenijo kažejo, da se tudi pri nas število otrok brez spremstva skozi leta povečuje. Leta
2018 je za mednarodno zaščito zaprosilo 556 otrok brez spremstva, leta 2017 388, leta 2016 244 in leta
2015 44 otrok brez spremstva.21
Za mlajše in ranljivejše otroke brez spremstva se ne priporoča namestitev v skupinske oblike nastanitve,
saj je za njihov razvoj in obravnavo primernejša skrb v družinskem okolju. Seveda pa je potrebno pri
sprejemu otrok brez spremstva opraviti celostno in individualno oceno situacije ter potreb za vsakega
posameznega otroka in na podlagi ugotovitve, kaj je v otrokovo največjo korist, zagotoviti primerno
obliko nastanitve ter oskrbe.
Dostopno na www.eurochild.org/fileadmin/public/06_Projects/Gender_Analysis_FORUM.pdf (31. 7. 2019).
Podatki Ministrstva za notranje zadeve RS; dostopno na http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/tujci_v_sloveniji/statistika/
(31. 7. 2019).
20
21
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V Sloveniji nimamo veliko izkušenj z nameščanjem otrok brez spremstva v rejništvo, saj smo imeli do
avgusta 2019 le nekaj primerov, vsekakor pa obstaja potreba po krepitvi tega področja, kar med drugim
zajema:
•

spodbujanje različnih oblik rejništev glede na specifične potrebe otrok brez spremstva (npr. vikend
rejništvo za otroke, za katere se ugotovi, da bi potrebovali in bi si želeli tovrstno podporo);

•

nabor rejniških družin za krizne namestitve otrok brez spremstva;

•

usposabljanje in ozaveščanje strokovnih delavk_cev o rejništvu za otroke brez spremstva;

•

zagotavljanje kontinuiranih izobraževanj za strokovne delavke_ce s področja nudenja pomoči in
oskrbe otrok brez spremstva;

•

zagotavljanje kontinuiranih izobraževanj in usposabljanj rejnic_kov in spodbujanje, da se udeležijo
vsaj enega izobraževanja s področja zaščite otrok v migracijah na leto;22

•

promocijo rejništva v širši javnosti z namenom dviga ugleda rejništva (kampanja na lokalni in
nacionalni ravni);

•

promocijo rejništva za sprejem otrok brez spremstva z namenom pridobivanja novih rejnic_kov;

•

promocijo rejništva med družinami iz izvornih okolij, iz katerih prihajajo otroci brez spremstva;

•

vzpostavitev podpornih storitev, kot so supervizije, intervizije, skupinske oblike dela, podporne mreže
ter skupine za otroke in mladostnike;

•

predlog možnosti preučitve spremembe zakonodaje na področju rejništva, da je v primerih, ko se
ugotovi, da je to v največjo korist otroka brez spremstva, mogoča namestitev otroka pri osebi s
priznano subsidiarno zaščito (slovenska zakonodaja kot enega izmed pogojev določa, da mora imeti
oseba, ki želi izvajati rejniško dejavnost, stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kar opravljanje
rejniške dejavnosti onemogoča osebam s priznano subsidiarno zaščito).23

Skupnost CSD Slovenije je 28. maja 2016 izvedla do avgusta 2019 edino usposabljanje za rejnice_ke na temo sprejema
otrok brez spremstva v RS. Usposabljanje je bilo poimenovano: »Posebnosti doživljanja in čustvovanja otrok ob travmatskih
dogodkih, načini komuniciranja in sporazumevanja z otroki drugih kultur«.
23
Osebe s priznano subsidiarno zaščito imajo v Sloveniji izdano dovoljenje za začasno prebivanje za čas trajanja statusa
subsidiarne zaščite.
22
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