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GREMO SKUPAJ
Priročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujemo z družino, obremenjeno
z debelostjo. Namenjen je pediatrom, ki se srečujejo z najmlajšimi člani družine,
šolskim zdravnikom, ki se srečujejo s šolskimi otroki in mladostniki z vsemi njihovimi
težavami, in navsezadnje družinskemu zdravniku, ki stoji ob strani staršem.
Odločitev, da bi nudili pomoč celotni družini, in ne le posameznim odraslim
družinskim članom, ki se pogosto zaman ter znova in znova lotevajo hujšanja, je
nastala tudi na njihovo pobudo. V skrbi za svoje otroke so ugotovili, da je edina prava
dieta pravzaprav preprečevanje nastanka debelosti. Spodbudili so nas, da v okolju, ki
jim je blizu in kjer se počutijo dobro, pripravimo program za pomoč pri spreminjanju
zdravega življenjskega sloga v celi družini in jim ga pomagamo negovati ter tako
skrbimo za zdravje cele družine. Zavedamo se namreč, da se napačne prehranske in
gibalne navade ožje in tudi širše družine, ki jih otrok pridobi vzgodnjem otroštvu,
ponavadi hitro prenesejo na otroke in jih je s časoma vse težje spreminjati.
Sprva smo morali odgovoriti na več vprašanj. Kako otroci in mladostniki gledajo na
svojo debelost? Kako se počutijo in ali se zavedajo, kam gredo? Si sploh želijo
zmanjšati svojo težo in kako močna je ta želja? Kaj si želi otrok, kaj starši in kaj
pričakujemo mi? Kdo vse jim lahko na poti pomaga? Kako jim pomagati, da ne bodo
še bolj stigmatizirani, da jih obravnava ne bo prizadela in se bodo v programu dobro
počutili kljub vloženemu naporu?
Potem smo sestavili program. Vanj smo vložili svoje znanje in izkušnje. In ne le to – ob
zastavljeni smeri smo se zavedali, da bo treba veliko energije, da bo družina pri
spremembah vztrajala in da kljub morebitnim spodrsljajem ne bo omagala.
Zdravljenje debelosti otroka in mladostnika se v bistvenih značilnostih ne razlikuje od
zdravljenja odrasle osebe. Oboji potrebujejo multidisciplinarno skupino strokovnjakov
in vključenost v program, ki temelji na vedenjski pomoči, pravilni prehrani in gibanju.
Pa vendar otrok ali mladostnik pri obravnavi potrebuje osebo, ki se mu bo posvetila in
zaznala njegovo stisko, ga usmerjala in spremljala vse do odrasle dobe. Otrok
potrebuje program, kjer se bo dobro počutil, kjer bo našel spodbudo in ne bo obupal,
morebitnim spodrsljajem navkljub. Zato je zagotovo potrebna vloga terapevta, ki
pohvali, tudi ko gre vse narobe, ki neguje vedrino, dobro voljo ter z besedo in
nasmehom nudi oporo, kadar se kaj zatakne. In nenazadnje, naši otroci so enkratne,
čudovite osebe in vredni vsega najboljšega, kar jim lahko ponudimo. To je mogoče le,
če se nesebično povežemo, in to vsi, ki skrbimo za otroka in mladostnika, od njegove
družine, zdravstvenih izvajalcev, šolstva in drugih, ki jih otrok srečuje v času
odraščanja.
Otroci in mladostniki naj postanejo srečni in zdravi odrasli. Če bomo k temu
pripomogli, bo namen priročnika izpolnjen.
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Na koncu, program je nastal tudi zaradi Petre, Valerije, Janje, Julije, Špele, Eve,
Gregorja, Anje in Matevža, ki so – brez oklevanja, z vso nesebično pripravljenostjo,
zanesljivo in strokovno – program, kot je opisan v priročniku, tudi izpeljali. Izpeljali so
ga tako, da so ga otroci in starši radi obiskovali. Njihove sprotne pripombe so bile
neprecenljive. Hvala tudi vsem tistim, ki so z nasveti in dobro besedo stali ob strani. V
snovanju priročnika so sodelovali strokovnjaki, ki so s svojim znanjem v prispevkih
dodatno obogatili priročnik, hvala.
Posebej se zahvaljujem Zdravstvenemu domu Ljubljana in njegovi strokovni
direktorici, izr. prof. dr. Antoniji Poplas Susič, za spodbudo in zaupanje.
Zavedamo se, da gremo na pot lahko le s skupnimi močmi. S predlogi in sodelovanjem
pa začrtajmo nove in nove izzive na tem področju.

Milena Blaž Kovač
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Spremna beseda
Debelost med otroki tudi v Sloveniji žal vztrajno narašča. Delež čezmerno hranjenih in
debelih otrok se je v zadnjih tridesetih letih podvojil. Sedemletniki v Sloveniji so danes
– glede na svoje vrstnike v državah EU – med bolj ogroženimi zaradi debelosti. Ob tem
čezmerna telesna masa in debelost naraščata tudi pri odraslih. Zadnji podatki kažejo,
da ima v Sloveniji telesno maso, večjo od priporočene, več kot 40 % žensk in več kot
65 % moških. Pomembna je tudi ugotovitev, da je trend naraščanja debelosti
izrazitejši pri moških.
Neuravnotežen prehranski vnos in sedeč življenjski slog sta ključna dejavnika tveganja
za nastanek debelosti, s tem pa kroničnih nenalezljivih bolezni.
Pred nami je priročnik programa 5 4 3 2 1 0 GREMO, ki predstavlja model družinske
obravnave debelosti otrok in mladostnikov.
Gre za multidisciplinarni program, ki temelji na spodbujanju spreminjanja prehranskih
in gibalnih navad celotne družine, z izhodišči prehrane, prilagojene potrebam otroka
in mladostnika, redne in zadostno intenzivne telesne dejavnosti, spreminjanja
prehranskih in gibalnih navad celotne družine s pomočjo vedenjske terapije ter
sledenju algoritma 5 4 3 2 1 0.
Program 5 4 3 2 1 0 GREMO je odziv na povpraševanje in želje pacientov, ki se skoraj
vse življenje borijo z odvečnimi kilogrami in imajo otroke s podobnimi težavami.
Vključena je cela družina, ni več govora o hujšanju in dietah, temveč o pomenu, da
vsa družina stopi skupaj, se pravilno hrani in zadosti giblje – rezultati bodo prišli sami
od sebe. Udeleženci potrebujejo spodbudo, usmeritev in pomoč, ko jim zmanjka
energije za spremembo. In to program 5 4 3 2 1 0 GREMO vsekakor predstavlja.
Priročnik je napisan v skladu s smernicami NICE 2015, z zadnjimi slovenskimi
pediatričnimi smernicami prehrane in gibanja za otroke kot tudi v skladu s priporočili
NIJZ.
Obstajajo posamezniki, ki kolegom družinskim zdravnikom očitajo vmešavanje v
zdravljenje otrok. Osebno podpiram vsak predlog, ki prinaša kakršen koli rezultat v
skupnih naporih za zmanjšanje debelosti pri otrocih in mladostnikih kot tudi pri
odraslih. Ob tem je pomembno, da gre pri programu 5 4 3 2 1 0 GREMO za obravnavo
prekomerne telesne teže na primarni ravni, v sklopu okolja otroka in v krogu družine.
Naj izpostavim še zelo dobro izbran besedni znak programa – logotip. Običajni namen
logotipa je lažja prepoznavnost izdelka, še posebej v današnjem času, ko se imena
pogosto ponavljajo. Logotip 5 4 3 2 1 0 GREMO pa ima tudi smiselni namen, saj
predstavlja šest zdravih navad, ki jih želimo pri udeležencih spodbuditi:
5 – uživanje petih obrokov dnevno, 4 – štiri ure tedensko družinskega gibanja v naravi,
3 – trije obroki z vključeno zelenjavo in sadjem, 2 – največ dve uri časa dnevno,

7

preživetega pred velikimi in malimi zasloni, 1 – ena ura gibanja na dan in 0 – nič
uživanja sladkih pijač.
Posledice debelosti so pri otrocih vidne predvsem v slabi samopodobi mladostnikov
kot tudi v številnih zdravstvenih težavah, s katerimi se srečujejo vsi s prekomerno
telesno težo. Program 5 4 3 2 1 0 GREMO se je po analizi prvih rezultatov izkazal za
koristnega, predvsem pa je imel zelo majhen osip, kar je vsekakor spodbuda za
nadaljnje delo.

Jernej Završnik
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Model družinske obravnave debelosti otrok in
mladostnikov Uživajmo v zdravju
Program 5 4 3 2 1 0 GREMO
Program Modela družinske obravnave debelih otrok in mladostnikov je vsebinsko
zasnovan na sodobnem strokovnem pristopu, ki se reševanja zdravstvenih težav
loteva multidisciplinarno in individualno. Strokovno vrednost programa dodatno
potrjuje dokazana učinkovitost družinske obravnave debelosti pri odraslih bolnikih.
Obravnava debelega otroka in mladostnika v njegovem »obesogenem okolju«, kamor
vstopajo zdravstveni strokovnjaki in zdravstveni sodelavci različnih strok, omogoča
učinkovito obvladovanje dejavnikov, ki povzročajo debelost. V programu so hkrati
zajeti glavni dejavniki, ki zahtevajo spremembo vedenja: prehrana, telesna aktivnost,
odnos do komunikacijskih ter socialnih medijev in psihološki vidik (obravnava
čustvenih motenj).
Multidisciplinarno obravnavo vodi pediater, šolski ali družinski zdravnik, ki pozna
individualne zdravstvene značilnosti družine in njeno zdravstveno vedenje. To
omogoča vzpostavitev strukturiranega programa, v katerem sodeluje medicinska
sestra, vanj pa vstopajo tudi dietetik, gibalni strokovnjak in psiholog. Tako zastavljen
program na primarni ravni omogoča učinkovito spreminjanje in prilagajanje
vedenjskih vzorcev, ki povzročajo debelost. Na podoben način se problema debelosti
lotevajo tudi v drugih državah, na primer v Kanadi (1).
Program vključuje spremljanje zdravstvenih in vedenjskih dejavnikov ter njihovo
ustrezno prilagajanje. Uravnavanje telesne mase upošteva fiziološke značilnosti otrok
in je prilagojeno biološkemu obdobju rasti in razvoja.
Predstavljeni zdravstveni program je torej nov, sodoben korak obravnave resnega
zdravstvenega stanja, ki lahko zaznamuje celotno otrokovo življenje. Vsebina
programa otrokom, družini in zdravstvenemu timu ponuja veliko več kot le
zdravstveno obravnavo. Omogoča jim celovito reševanje enega izmed največjih
problemov sodobnega zdravstva in razvoj novih odnosov in kvalitet v zdravstvenem
sistemu. Pri uspešni izvedbi programa se bomo veliko naučili tudi zdravstveni delavci,
otroci, mladostniki in družine pa bodo odlično opremljeni tudi za druge zdravstvene
izzive v sodobnem času.
Srečno, 5 4 3 2 1 0 GREMO!
Nada Rotovnik Kozjek
1. Canadian Task Force on Preventive Health Care Recommendations for Growth Monitoring, Prevention
and Management of Overweight and Obesity in Children and Youth in Primary Health Care, 2015
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Družina in njene prehranjevalne navade:
kako se vzdržujejo, kako se spreminjajo in kako naj pri
tem sodelujejo starši in otroci
Recenzija Programa za uravnavanje telesne teže otrok in
mladostnikov 5 4 3 2 1 0 GREMO
Družine lahko dokaj naključno, brez posebnega razmisleka in namena, razvijejo
nekatere nezdrave prehranjevalne navade, ki same sebe krepijo z dnevno rutino.
Sprememba prehranjevalnih navad, ki jo želimo vnesti v družino, pa ni naključna,
ampak je najprej treba vzbuditi motivacijo – željo, da bi prišlo do spremembe; vnesti
upanje in zaupanje, da je spremembo možno doseči; in pa naučiti se določenih veščin,
kako se spremembe lotiti. Samo dobri nameni glede spremembe praviloma ne
zadostujejo za dejansko spremenjeno vedenje.
Predvsem mlajši otroci ne zmorejo sami prevzeti osebne odgovornosti za uravnavanje
svoje teže, ampak prav posebej potrebujejo angažiranje staršev (pri spreminjanju
prehranjevalnih navad je sicer tudi pri odraslih v pomoč spodbuda s strani
navezovalnih odnosov). Starši, ki do sedaj niso zmogli učinkovito pomagati svojim
otrokom, potrebujejo pomoč, kako naj bodo sami v pomoč. In tu se lahko zelo močno
zatakne. Dober program za uravnavanje telesne teže otrok mora najti način, kako bo k
sodelovanju pridobil tudi starše, da ti ne bodo nehote postali ovira pri vnosu te
spremembe v družinsko življenje. Starši so namreč lahko močno prepričani v svoj prav
ali pa se počutijo krive, nemočne in se lahko na nepravo ponudbo pomoči odzovejo z
odporom in nesodelovanjem. Ovira je lahko tudi v odnosu med staršem in otrokom.
Videti je, da obstaja povezava med starševskim doživljanjem stresa na delovnem
mestu in v življenju ter med manj zdravo hrano in pomanjkanjem telesne aktivnosti
pri otrocih (1). Tako je del pomoči otroku tudi to, da se starši bolje spoprijemajo z
lastnim stresom.
Hranimo se že zaradi samega preživetja, hrana pa ima tudi velik potencial za
doživljanje ugodja. Prehranjevanje namreč sodi med tako pomembno vedenje za
preživetje, da je v naših možganih podprto s tako imenovano »nagrado« (2): ta z
doživljanjem prijetnosti krepi motivacijo, da bi neko vedenje ponavljali. Ob hrani, ki
nam je posebej všeč, se še bolj razvije apetitni in konzumacijski del nagrade (da si
hrane zaželimo in po zaužitju izkusimo nekaj evforije). V ta nevrobiološki del je
vpletenih kar nekaj nevrotransmitorjev – najbolj značilen je dvig dopaminske
aktivnosti v mezolimbičnem delu možganov (kjer je locirano tako imenovano jedro
accumbens, kjer se procesira nagrajevalno vedenje) in pa sproščanje endogenih
opioidov in kanabinoidov (3). Hrana, ki najbolj prispeva k debelosti (sladka in mastna),
ima največji potencial, da si možgani ta tip ugodja zapomnijo skozi čustveni del
spomina. Naši možgani so namreč oblikovani tako, da si močno zapomnijo kakršne
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koli vire ugodja, kar je bilo v tisočletjih pomanjkanja tako zelo pomembno za
preživetje.
K nagrajevalnemu vedenju poleg prehranjevanja sodi še pitje, spolno/reproduktivno
vedenje, skrbniško-podporni odnosi in varno zatočišče – skoraj kot bi opisovali
poglavitne dejavnosti v družini.
Družina dobi torej v upravljanje zelo mogočne nevrobiološke mehanizme, in to počne
bolj ali manj uspešno. Izkušnja ugodja/nagrade namreč ni namenjena le razvajanju,
ampak ima dejanski pomen pri pomirjanju dnevne tesnobnosti, napetosti, dolgčasa,
potrtosti in drugih neprijetnih občutkov. Če se zmoremo pomiriti in potolažiti,
pravimo, da dobro uravnavamo svoje razpoloženje. Ustrezno upravljanje
nagrajevalnega vedenja je tako del tako duševnega kot telesnega zdravja in
povezovalnih medosebnih odnosov. Družina razvije svoje načine, kako upravljati
nagrajevalno vedenje, na primer s hrano. Hrano lahko družina porablja za izkazovanje
naklonjenosti, tolažbo, večanje veselja, posamezniki pa za samopomirjanje; tako
čustveno prehranjevanje spremeni izbiro hrane (»tolažilna« hrana. angl. »comfort
food«, ki močneje stimulira nagrajevalni možganski sistem) (4).
Če smo obdani s toliko dražljaji lahko dostopne visoko kalorične hrane, kot smo v
sodobni razviti družbi, ni več težava v tem, ali bomo svojim mladičem priskrbeli hrano
za preživetje, ampak v tem, ali jim bomo pomagali natrenirati zmožnost, da se pri
vnosu hrane zmorejo omejiti. Hkrati si za svoje mladiče želimo, da bi se znali imeti
dobro na varen način. Ne gre le za vedenjski trening glede samega hranjenja, ampak
tudi za učenje spoprijemanja s čustvi in stresom. Potrebna je pozornost, da so taka
usmerjanja otrok k boljšemu samonadzoru izrazito dobronamerna in ob obilo
podpore in izkazovanja sprejemljivosti. Ob implicitnih sporočilih otroku, da njegova
telesna podoba ni sprejemljiva, se pri posebej ranljivih otrocih nehote lahko poveča
tveganje za razvoj motnje hranjenja (5).
Zato je tako zelo pomembno, da ima družina na razpolago širok razpon
nagrajevalnega vedenja (alternativno vedenje), in ne samo tistega dela, ki je sicer
vabljiv, a manj zdrav. Nagrada je lahko ne samo pojesti na primer nekaj sladkega,
ampak na primer tudi izkusiti naklonjenost s povezovalno osebo in pa telesno gibanje,
posebej gibanje v povezanosti z drugimi ljudmi. V tem pogledu so posebej ranljive
družine iz nižjih družbenoekonomskih slojev ali pa družine, ki pripadajo drugi kulturi.
V sodobni družbi otroci iz nižjih družbenoekonomskih slojev nimajo izkušnje z lakoto,
ampak imajo pogosteje prekomerno telesno težo in se manj gibljejo. Bistvo revščine v
razviti družbi je v izločenosti iz glavnih življenjskih tokov, kjer je na razpolago manj
nadomestnih, bolj zdravih nagrajevanj (6). Zato je prav posebej pomembno, da so
programi za uravnavanje telesne teže otrok lahko dostopni v okolju, v katerem živijo.
Telesna aktivnost pripomore tako k boljšemu telesnemu zdravju kot k boljšemu
duševnemu počutju. V naših življenjih smo veliko preveč zmanjšali telesni napor, ki je
potreben za vsakodnevno funkcioniranje. Nekoč so morali ljudje vložiti kar nekaj
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truda, da so prišli do hrane, oprali perilo, odšli nekam po opravkih, otroci so hodili v
šolo in se igrali na prostem. Že samo zmanjšanje splošne telesne aktivnosti pomeni,
da se manj uporablja naša naravna povezava med možganskimi predeli za doživljanje
ugodja, motivacijo, reševanje problemov in učinkovite načine spoprijemanja s
stresom. Obstaja torej povezava med telesnim naporom in ugodjem (7). Ob
spodbujanju k telesni aktivaciji in naporu nasploh tudi na zelo enostaven način
uravnavamo razpoloženje. Telesna aktivnost je odlična zapolnitev prostega časa in
priložnost za povezovanje z ljudmi, ki so nam pomembni.
Če je torej znano, da je za otroke in mladostnike dobro, da jedo zdravo, raznovrstno
manj kalorično hrano in se veliko gibljejo, kako to, da se ta problematika ne uredi
hitreje in sama od sebe?
Upravljanje nevrobiologije v družini poteka tako, da se razvijejo določene navade,
norme in pravila vedenja. Starši kot arhitekti družine ta orodja oblikujejo v veliki meri
zunajzavestno: ker so tako delali v njihovi družini, morda so naredili kompromis med
navadami svojih staršev (po navadi je sicer en del družinskega izročila bolj zmagovit),
ker tako to počnejo v njihovi okolici … Redkeje gre pri oblikovanju navad za zavestne
odločitve; praviloma je treba navade ozavestiti skozi edukacijo oziroma
psihoedukacijo. Navidezno nepomembne dnevne rutine (na primer način
prehranjevanja) imajo to lastnost, da se začnejo utrjevati. Težnja k ponavljanju
oziroma čim večji avtomatizaciji vedenja je lastna že samim možganskim procesom.
Na tak način naj bi prihranili energijo, da se ni treba ves čas prilagajati novim
okoliščinam (8). Spremeniti tako samodejno vedenje je torej vendarle naporno.
Energetska komponenta je zelo pomembna: navade do te mere oblikujejo stabilne
nevronske povezave v možganih, da se je treba do določene mere v nov tip vedenja
siliti (in pri tem vztrajati). Razvijanje nove navade v začetku torej ni prijetno. Zato jo je
treba povezati z nečim prijetnim, na primer da smo za razvijanje nove navade
nagrajeni s prijetno medosebno izkušnjo in boljšo povezanostjo zaradi skupnega cilja.
Težnja k vzdrževanju neke rutine – »nespremembe« – pa je lastna ne samo
možganskim kognitivnim procesom, ampak tudi človeškemu sistemu, kot je družina
(9). Družina je kot sistem nagnjena k temu, da vzdržuje stabilnost/homeostazo.
Navidezni vtis mirovanja je dosežen s stalnim spreminjanjem: tako na primer
vrvohodec miruje s stalnim uravnavanjem ravnotežja. To pomeni, da kadar imamo v
družini vtis mirnega stanja, poteka v zakulisju polno aktivnosti, dogovorjenih brez
besed, po določenih neizrečenih, a vsem znanih pravilih. Zelo veliko uigranega dela je
članom družine ali drugega sistema treba vložiti v to, da se navidezno nič ne
spreminja. Če se na primer v partnerski zvezi nekdo razjezi, se lahko njegov partner
začne vesti pomirjujoče, kar je negativna povratna zanka, s katero se sistem vrne v
ravnovesje. Če se drugi partner odzove z jezo na jezo prvega, je to pozitivna povratna
zanka. Sistem se »zakuri« oziroma se ravnovesje vedno bolj ruši. Negativna povratna
zanka v sistemu je učinkovita pri pomirjanju in nespremembi, pozitivna povratna
zveza pa okrepi konfliktnost, hkrati pa ponuja večjo možnost spremembe v odnosu.
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Izpostaviti otrokovo preveliko težo kot družinski problem je priložnost, da se
spremenijo tudi drugi družinski odnosi. Če razmišljamo o družini kot o sistemu, potem
namreč neko nezdravo vedenje razumemo bolj kot del verige medsebojno povezanih
vedenj kot pa izoliran problem. To nezdravo vedenje lahko podpirajo različni člani
sistema, okoliščine, družinska zgodovina itd.
Določena vedenja vzdržuje cela mreža družinskih odnosov, rutin in prepričanj.
Pogosto se je treba pozanimati o prepričanjih staršev, torej kaj za njih pomeni, da so
dobri starši. Morda imajo resne težave, da bi otroku odrekli ugodje hrane ali pa ga
spodbujali k aktivnosti, saj bi to razumeli kot nasilnost in pomanjkanje izkazovanja
ljubezni do otrok, morda se tudi sami težko aktivirajo. V ustreznem programu glede
uravnavanja otrokove teže se staršem pomaga, da prepoznajo in ozavestijo družinske
navade in norme ter jih zato lahko začnejo spreminjati.
Ob naslavljanju otrokovega vedenja in navad je treba poznati tudi družinsko strukturo
(na primer ali gre za zaprti tip družine, ki ima toge meje do institucij in ne dopušča
intervenc), posebej pa zmožnosti za starševstvo. Pri proučevanju vsakodnevne prakse
in mnogih majhnih epizod se izkazuje določen starševski stil, ki se ne glede na različne
ravni in odtenke dá razumeti v luči treh poglavitnih značilnosti (10):
•

Čustveno toploto (najpomembnejši dejavnik) razložimo kot razmerje med
podpornim (pohvala, potrditve, opogumljanje, pomoč, sodelovanje, uporaba
izrazov naklonjenosti) in nepodpornim vedenjem do otroka (kritiziranje, kriviti
otroka, kaznovanje, grožnje, ignoriranje otroka, izrazi jeze in negativno
vrednotenje otroka). Podpornega dela mora biti pri »toplem« odnosu do
otroka bistveno več. Ta starševski podporni oziroma nepodporni stil
pomembno vpliva na razvoj otrokovega samospoštovanja.

•

Konsistentnost (doslednost) govori o tem, kako stalna so sporočila, ki si jih
pošiljajo družinski člani (ali se na primer starši praviloma podobno odzovejo na
neko otrokovo zahtevo ali pa enkrat isto dejanje dovolijo, enkrat pa ne, ga celo
kaznujejo in s tem vzbujajo občutke stabilnosti ali kaotičnosti). Konsistentnost
pomeni tudi zmožnost vztrajati pri zastavljenih nalogah.

•

Pri dejavniku kontrola (nadzor) ločimo pogostost kontrole in stil kontrole.
Starši, ki zelo pogosto kontrolirajo, pri vzgoji uporabljajo veliko število pravil in
tako vedno najdejo priložnost za poskus kontrole. Starše, ki kontrolirajo manj
pogosto, lahko imenujemo permisivne, tiste s prav malo kontrole pa
brezbrižne. Način kontrole ni odvisen od pogostosti in sega od prisile
(enosmerno vsiljene starševske volje) do tako imenovane indukcije – ko skušajo
starši s smiselnimi razlogi doseči prostovoljno sodelovanje pri otroku. Stil
kontrole se močno povezuje s toploto; tako so raziskovalci ugotavljali
najpogostejšo povezavo med nepodpornim stilom in siljenjem.

Za najbolj zdravega se je izkazal starševski stil, ki je kombinacija postavljanja omejitev
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in zahtev (zelo pogosto z indukcijo) z veliko čustvene podpore. Otroci staršev s tem
stilom vzgoje so v času mladostništva kazali več prosocialnega vedenja, manj
problemov z uživanjem drog, boljše šolske uspehe in višjo stopnjo samozaupanja kot
otroci staršev z drugačnim vzgojnim stilom.
Kot smo ugotovili do sedaj, se tako nevrobiologija kot družinski sistem upirata
spremembi. Vendar smo se ljudje zmožni odzvati na ustrezno motivacijo ter lahko
presežemo tako nevrobiološke kot psihološke in odnosne danosti.
Intervence za otroke s preveliko telesno težo vključujejo del preventive in zdravljenja.
Večina raziskav, ki ocenjujejo učinkovitost takih programov, podpira vključevanje
intervenec na ravni družine (11). Dober program uravnavanja telesne teže torej
spodbuja spremembe, a hkrati ohranja samospoštovanje udeležencev in dobre
medosebne odnose, pri čemer krepi tako otroke kot starše. Z empatičnim odnosom in
spodbudo k spremembi vedenja povečamo verjetnost, da bodo člani družine svoje
vedenje dejansko spremenili. Z očitanjem in vzbujanjem krivde bomo spremembo
nezdravega vedenja zavrli. Če pa težave ne prepoznamo, razloga za spremembo ni.
Metoda tako imenovanega motivacijskega intervjuja opozori na nezdravo vedenje in
hkrati z izrazito empatičnostjo, skozi razvoj in razrešitev ambivalence do spremembe
(kaj govori za spremembo in proti njej) usmerja v motivacijo za spremembo (12). Ob
tem se ta način posebej usmeri tudi v iskanje izjem – ko je zdravo vedenje uspelo,
čeprav za kratek čas. Z vedenjsko kognitivnimi intervencami pomagamo spreminjati
način razmišljanja o novem, bolj zdravem vedenju in z vedenjskimi nalogami okrepiti
izkušnjo samoučinkovitosti (13). S sistemsko družinsko intervenco sledimo zamisli, da
s spremembo okolja oblikujemo podlago za dlje trajajočo spremembo. Pozornost v
tem modelu ni usmerjena le na posameznika, ampak na dnevno rutino družinskega
življenja (14). Družina, ki želi spremeniti določeno vedenje, na primer več gibanja, se
dogovarja o tem, kako so medsebojno povezani njihovo osebno okolje in kako
vplivajo drug na drugega pri telesni vadbi (osebni urniki, obveznosti, prosti čas).
Skupna sprememba dnevne rutine omogoči posamezniku, da doseže spremembo z
manj osebnega napora. Če celo okolje spremeni dnevno rutino, se nove navade
prehranjevanja in telesne aktivnosti z manj osebnega napora oblikujejo v bolj
zaželene avtomatizme. Izkazalo se je namreč, da pri možnosti izbire določenega
vedenja pogosto sploh ne izbiramo, ampak sledimo tistem, kar je okoli nas na
razpolago, »po defoltu« (angl. default pomeni privzeto) (15). Relativno majhna
sprememba v družinskem sistemu, ki pa je dosledna, po tem konceptu strukturira
okolje, v katerem je odločanje usmerjeno k zdravi izbiri. Nove vedenjske izbire
potrebujejo tudi nove načine spoprijemanja s čustveno napetostjo. Aktualno se ob
iskanju možnosti samopomirjanja na različnih področjih psihosomatike kot zelo
dostopen in učinkovit izkazuje sprostitveni model čuječnosti, ki vadi usmerjanje
pozornosti na aktualni trenutek, brez notranje napetosti in sodbe (moraliziranja).
Metodo je mogoče prirediti tudi za otroke in mladostnike (16), med drugim kot
pomoč pri nadzoru impulzov pri prenajedanju.
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Meta študija o učinkoviti spremembi prehrambnih in gibalnih navad pri otrocih in
podpori staršev je pokazala, da je pomembno bolj učinkovita skupinska edukacija kot
individualno svetovanje (17). Druga meta študija je ugotavljala, da so intervence, ki
vnašajo nove načine spoprijemanja s telesno težo in telesno aktivnostjo (gre za
integracijo med edukacijo in vedenjskimi intervencami), bolj učinkovite kot le
preventivna edukacija, pri tem pa so v središču pozornosti starši kot nosilci
spremembe (18).
To besedilo je daljši uvod k recenziji celostno zasnovanega programa intervenc in
preventive s področja varovanja otroškega zdravja Program za uravnavanje telesne
teže otrok in mladostnikov 5 4 3 2 1 0 GREMO. Program so oblikovali strokovnjaki iz
Zdravstvenega doma Šiška na podlagi izkušenj svojega modela »Družinske obravnave
debelosti Mi zmoremo« in kliničnih smernic obravnave otrok s povečano telesno težo.
Program je »multidisciplinarni in temelji na spodbujanju spreminjanja prehranskih in
gibalnih navad celotne družine, ki ob tem preko zmernih, postopnih, realnih ciljev
vodi do uravnavanja telesne teže otrok in ostalih članov družine, ki so obremenjeni s
povečano težo«.
Gre za program, utemeljen z najsodobnejšimi psihosomatskimi in psihosocialnimi
znanji s tega področja, kot je prikazano z začetnim pregledom strokovnih dognanj.
Cilji, struktura in vsebina programa pa kažejo, da ne gre le za odličen pregled
sodobnega strokovnega znanja, ampak za veliko izkušenost nosilcev programa – tako
preventivno kot klinično – glede obravnavne problematike: cilji zagotavljajo vnos
spremembe v dnevni in tedenski rutini in ne prestrašijo, ampak dajejo udeležencem
vtis obvladljivosti. Prav tako program kaže na visoko stopnjo empatičnosti do otroške
in starševske duševnosti ter otroško-starševskega odnosa; velik presežek programa je,
da gre za družinski projekt, ki povezuje s skupnim ciljem, hkrati pa otrokom in staršem
zagotavlja avtonomni prostor pri novem vedenju. Tako se tudi strukturno podpre
starše v njihovi vlogi agensa družinske spremembe z ohranitvijo avtoritete. Program
naslovi konkretne družinske navade in povabi k sodelovanju čim več zainteresiranih
odraslih družinskih članov. Tako bo otroku veliko lažje slediti cilju.
Cilj programa je naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih
spodbujati k gibanju, kar bo imelo dolgoročen učinek na uravnavanje telesne teže.
Program traja 5 mesecev. S sloganom 5 4 3 2 1 0 GREMO naslovijo 6 zdravih navad (5
obrokov dnevno, 4 ure tedensko družinsko gibanje v naravi, 3 obroki z vključeno
zelenjavo in sadjem, največ 2 uri dnevno za velikimi in malimi zasloni, 1 ura gibanja
dnevno in 0 uživanja sladkih pijač).
Program je dinamičen in zanimiv, pisan na kožo odraslemu in otroku, vnese pa
informacije glede samih obrokov do nekaterih pomembnih psiholoških tem. Loti se
telesne vadbe (1-krat tedensko v telovadnici in 1-krat tedensko nordijska hoja),
psihoedukacije v skupini (tematska srečanja v manjših skupinah posebej za otroke in
starše 1-krat na 14 dni in 1-krat mesečno), del tem je povezan s pomembnimi
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informacijami o prehrani, telesni vadbi, del pa s prepoznavanjem in obvladovanjem
čustvenih stisk, vključeno je tudi zdravniško sledenje zdravstvenemu stanju.
Udeleženci pridobijo v programu vnos konkretne vedenjske spremembe, naslovijo
način spoprijemanja s težavami pri vnosu sprememb in so vključeni v stalni proces
motivacije za vztrajanje pri ciljih. Oblikovalci programa se zavedajo, da se pogosto
podcenjuje energija, ki je potrebna za vzdrževanje doseženih sprememb (19), in po
končanem začetnem programu priporočajo vključitev v nadaljevalni program, ki je
namenjen ohranjanju že pridobljenih navad, s poudarkom na telesni vadbi.
Tematska srečanja so oblikovana posebej za odraslo in posebej za otroško raven, prav
tako so načini psihoedukacije in povratne informacije ustrezno prirejeni razvojnemu
obdobju. Tematska srečanja so vodena po znanih principih intervenc, ki nižajo odpore
udeležencev, jih motivirajo in jih opolnomočijo k večji samoučinkovitosti (20).
Srečanja se med seboj povezujejo s terapevtskimi nalogami, ki ne obremenjujejo, pač
pa povezujejo tedne programa v ravno prav intenzivni proces spreminjanja vedenja.
10 tematskih skupinskih srečanj si sledi tako, da se poleg usmerjene tematike
spodbuja skupinska kohezivnost: prvo srečanje je spoznavno, tako za udeležence med
seboj kot s programom samim. Naslednje teme postopno obdelujejo eno od rutin
družinskega odnosa do hrane in s tem krepijo občutek nadzora nad spremembami pri
udeležencih. Pri starših je že drugo srečanje povezano s spoznavanjem pomembnih
psiholoških tem, kar jih vnaprej bolje opremi za vlogo pomočnika otroku. Vnaprej se
upošteva, da morda proces spremembe ne bo učinkovit; v spodbudnem,
motivacijskem slogu je peto tematsko srečanje skupno za otroke in starše. V tem
srečanju se analizirajo ovire in v boljšem spoprijemanju povežeta obe generaciji.
Starši in otroci se lahko naučijo tehnike sproščanja ter boljšega samorazumevanja,
samopomirjanja oziroma samonadzora. Ponujene so tudi strategije, kako se
spoprijemati s čustvi, in tehnike za pomoč v težkih trenutkih. Ravnotežje med
psihoedukacijskim in vedenjskim delom je premišljeno premaknjeno v smer
vedenjskega dela.
Program je skrbno zasnoval tudi posebno dodatno pozornost in intervence glede
tistih otrok, ko uravnavanje teže ne napreduje (torej v treh mesecih ni spremembe
ITM) ali pa so pri otroku prisotne stiske ali čustveno prenajedanje (zdravnik napoti
otroka na individualno psihološko obravnavo, ki je oblikovala svojo klinično pot glede
aktualnih in morebitnih intervenc v bolj specializiranem sistemu pomoči), pri
debelosti težje stopnje pa se zaradi težje presnovne motnje in možnosti
podhranjenosti v obravnavo vključi tudi dietetik.
Program je podprt z vedro oblikovanim materialom – dnevnikom, s katerim otroci
sledijo sebi. Sledenje najprej pozornost usmeri na to, kaj je otroku uspelo, in šele nato
na težave in na področja, kjer se bo treba potruditi. Tako dnevniško sledenje uspešno
krmari med potrjevanjem samospoštovanja in realističnim opažanjem težav. Tudi
starši imajo svoj dnevnik, kjer se na podoben motivacijski način sledi realističnim
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dosežkom in načrtuje vedenjske spremembe. K materialu sodi še zloženka Kaj veš o
zdravem gibanju in prehranjevanju, ki je namenjen otrokom in je hkrati motivacijski
material za vstop v program. Oblikovana je tudi zloženka z informacijo o programu,
primerna za institucije.
Gre za redko kombinacijo strokovnosti in praktične aplikabilnosti, ki brez kakršnega
koli moraliziranja spodbuja otroke in njihove starše h konkretni spremembi, k bolj
zdravemu vedenju. Posebna dragocenost je lahka dostopnost programa – v program
je možno vstopiti prek institucije (vrtec, šola, zdravnik) ali prek iniciative staršev in
otrok. Zdravstveni dom ne vzbuja stigme in je del običajnega življenjskega prostora,
kamor lažje vstopijo tudi otroci iz slabše stoječih družin. Zato je program v takem
kontekstu najboljši prvi korak k učinkoviti spremembi prehranjevalnega stila,
navidezna lahkotna usklajenost različnih ravni programa pa je sad resnega razmisleka
in dolgoletnih izkušenj ustvarjalcev programa, kako delovati na tem strokovnem
področju. Program nima le interventne in preventivne vsebine, pač pa odgovorno
opravi tudi presejanje na morebitne resnejše sočasne duševne motnje pri otrocih s
prekomerno telesno težo, čemur sledi ustrezna usmeritev.
Iz strukture in vsebine programa je razbrati tudi veliko zavzetost ustvarjalcev in
izvajalcev programa: brez takega libidinoznega pristopa se takih programov ne da
zasnovati in izpeljati, saj je treba koordinirati multidisciplinarni tim in ves čas ohranjati
vedro, motivacijsko in empatično držo, ki je tako pomembna pri intervencah pri
spreminjanju življenjskega sloga otrok in njihovih staršev. Ta program je eden od
kazalcev, kako pomembno je ohraniti zdravstvene domove, kot jih poznamo. Le ta
institucija zmore med seboj povezati visoko strokovnost z najbolj domačnim in
dostopnim programom, kamor lahko brez ovir pridejo tudi najbolj ranljivi otroci v naši
družbi.
Ponovimo, kako pomagati otrokom in mladostnikom, da se bodo bolj zdravo
prehranjevali in se več gibali:
•
•
•

•

•
•

18

te spremembe niso zasebni projekt in odgovornost posameznega otroka. Otroci
potrebujejo sodelovanje in pomoč svojih staršev.
Starši potrebujejo pomoč in podporo, da bodo v podporo otrokom.
S spremembo dnevne rutine, tudi z navidezno majhnimi spremembami, se
dosežejo pomembni premiki v zdravih navadah. Gre le za vztrajnost pri
spremembi rutine.
Za spremembo dnevne rutine so potrebne dobre informacije, kaj bo pomagalo,
in veščine, kako to izpeljevati. Potrebno je upanje, da je to možno izpeljevati, in
imeti podporo skupine, da zdržimo v prizadevanjih.
Pomoč pri spremembi nezdravega vedenja naj bo taka, da ne bo vzbujala
odpora in občutka sramu, ampak upanje za spremembo.
Pomoč mora biti kar se da lahko dostopna, posebej za otroke iz družin, ki so
izolirane od običajnih življenjskih tokov.

•

Potrebno je tudi znanje, da se prepoznajo resne duševne stiske in telesni
zapleti, ki potrebujejo še bolj specializirano pomoč.

Vse to ponuja program, ki ga predstavljamo v recenziji. Je redka kombinacija celostnih
intervenc za otroke s prekomerno telesno težo na ravni družinskega sistema, kar je
najboljše zagotovilo za dolgoročnost sprememb. Program je tako dodelan, da bi bila
velika škoda, če se kot model ne bi repliciral tudi v drugih sorodnih zdravstvenih
kontekstih, prav tako pa ima odlično izhodišče za povezovanje s programi za
uravnavanje telesne teže otrok v specialističnih in subspecialističnih kontekstih
zdravstva. Ravno spekter različnih programov, na različnih ravneh in v različnih
intenzitetah, zagotavlja ustrezno pomoč za enega večjih sodobnih zdravstvenih
problemov.
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Debelost pri otrocih in mladostnikih
Mirjam Stopar Obreza
Čeprav se po nekaterih podatkih trend naraščanja števila debelih otrok v zahodnih
državah umirja, ima debelost še vedno epidemične razsežnosti in predstavlja v
državah razvitega sveta velik svetovni zdravstveni problem. Slovenija pri tem ni
izjema, saj se po številu prekomerno prehranjenih in debelih otrok in mladostnikov
uvršča v sam vrh evropskih držav. Zlasti zaskrbljujoče je, da se prekomerna
prehranjenost in debelost čedalje bolj pogosto pojavljata že v predšolski dobi; po
podatkih za Slovenijo za leto 2005 je bilo prekomerno prehranjenih do 20 %
petletnikov, debelih pa do 9 % (1). Najbolj ogroženi so otroci in mladostniki iz
družbenoekonomsko šibkih skupin prebivalstva – prekomerno prehranjenih je več kot
30 % teh otrok in mladostnikov.

OPREDELITEV
Stanje prehranjenosti ocenimo z indeksom telesne mase (ITM). Izračunamo ga po
formuli: telesna teža, izražena v kilogramih, deljena s kvadratom telesne višine v
metrih (ITM =TT (kg)/TV (m)2).
ITM vrednotimo pri otrocih in mladostnikih drugače kot v odrasli populaciji. Treba je
namreč upoštevati spreminjanje standardne porazdelitve ITM s spolom, starostjo in
etično pripadnostjo ter uporabiti ustrezne percentilne krivulje.
Sedanje slovenske smernice (2, 3) glede na ITM opredeljujejo:
•
•

prekomerno prehranjenost oz. prekomerno telesno težo, ko je ITM med 85. in
95. percentilo,
debelost, ko je ITM nad 95. percentilo

(upoštevajoč percentilne krivulje ITM, katerih avtor je Cole, in jih priporoča tudi RSK
za pediatrijo (4, 5)).
Novejše smernice NICE 2014 (6), predvidevajo uporabo RCPCH, rastnih krivulj UK (7)
in opredelijo:
•
•

prekomerno telesno težo kot ITM med 91. in 98. percentilo,
debelost kot ITM nad 98. percentilo.
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VZROKI
Pri nastanku debelosti imajo vlogo tako vplivi okolja kot tudi genetski dejavniki. Daleč
najpogostejša je tako imenovana »enostavna« debelost, bolezen, ki se razvije zaradi
presežka kalorij, zaužitih s prehrano, zlasti z ogljikovimi hidrati, nad njihovo porabo s
telesno dejavnostjo. Zlasti tu imajo okoljski dejavniki veliko vlogo, saj sodobni način
življenja na vsakem koraku ponuja preobilico visokoenergijske prehrane, zaradi
mehanizacije, avtomatizacije, računalnikov in drugih informacijskih in komunikacijskih
sredstev pa hkrati čedalje bolj prevladuje sedeči način življenja, s čedalje manj telesne
aktivnosti tudi med otroki in mladostniki. V evoluciji so bile razmere obratne: hrane je
bilo malo, bila je nizkoenergijska, za preživetje pa je bilo treba veliko telesne
aktivnosti. Evolucija je zato dala prednost posameznikom, ki so imeli t. i. »varčni tip«
metabolizma, posledica česar je, da smo tudi genetsko nagnjeni k večji dovzetnosti za
škodljive prehranske in gibalne navade sodobnega časa.
Neprimerno redkeje se debelost pojavlja kot bolezenski znak v sklopu širše klinične
slike nekaterih bolezni, zlasti endokrinih motenj in genetskih sindromov (preglednica
1). Debelost se pri slednjih razvije zaradi metabolnih učinkov hormonov, katerih
izločanje je moteno, oziroma zaradi mutacij genov, katerih produkti sodelujejo pri
homeostazi maščobnega tkiva in pri procesih občutka sitosti in lakote.
Debelost je lahko pridružena čustvenim in drugim psihičnim oz. pihiatričnim motnjam
(npr. kompulzivno prenajedanje), lahko pa je celo posledica oz. spremlja
zanemarjanje in zlorabo otroka (5).
Debelost je včasih tudi iatrogeno povzročena; razvije se ob daljšem zdravljenju s
kortikosteroidi, z antikonvulzivi (fenitoin, valproat), antipsihotiki, antidepresivi, pri
hipofizno-hipotalamičnih okvarah po operaciji obsežnejših tumorjev te regije
(največkrat kraniofaringeoma).

KLINIČNA SLIKA IN DIAGNOSTIKA
Za postavitev diagnoze prekomerne prehranjenosti in debelosti pri otrocih in
mladostnikih se pri rutinskem ambulantnem delu najpogosteje uporablja meritev
telesne teže in višine ter izračun ITM. ITM prilagodimo glede na starost in spol,
rezultate meritev je treba vrisati v ustrezne percentilne krivulje in spremljati trende.
Poleg ITM so še druge metode (debelina kožne gube, obseg trebuha, obseg nadlakti,
UZ, DXA), ki nudijo vpogled tudi v razporeditev telesne maščobe in telesno sestavo ter
mišični status, vendar pa so za rutinsko uporabo v ambulanti izbranega pediatra na
primarnem nivoju manj primerne.
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Bolezen oz. genetski sindrom
Prader-Willijev sindrom

Ostale značilnosti klinične slike
hipotonija novorojenčka in dojenčka,
neuspevanje v prvem letu, značilni
obrazni dismorfizmi, hipogonadizem,
razvojni zaostanek

Laurence-Moon-Bardet-Biedlov sindrom

retinopatija, anozmija, polidaktilija,
hipertrofija srca, umski razvojni
zaostanek, hipogonadizem

Cohenov sindrom
Carpenterjev sindrom
Turnerjev sindrom

Klinefelterjev sindrom

Downov sindrom

Cushingov sindrom

Cushingova bolezen

Hiperinsulinizem
Hipotiroidizem
Psevdohipoparatiroidizem

zaostanek v umskem razvoju, nizka
rast, značilni dismorfizmi
kraniosinostoza,
sindaktilija/polidaktilija, nizka rast,
zaostanek v umskem razvoju
nizka rast, limfedem, značilni
dismorfizmi, pterigij, hipogonadizem,
stenoza aortne zaklopke
visoka rast, dolihostenomelija, motnje
govora, pozna puberteta,
hipogenitalizem, motnje fertilnosti
zastoj rasti, razvojni zaostanek,
značilni dismorfizmi, velik jezik,
mišična hipotonija
zastoj rasti! (včasih edina klinična
razlika od enostavne debelosti), vzrok
je adenom/ karcinom/ hiperplazija
nadledvičnice
zastoj rasti! (včasih edina klinična
razlika od enostavne debelosti), vzrok
je tumor hipofize
hipoglikemija, vzrok je
nezidioblastoza, tumor pankreasa
miksedem (pri otrocih redko), zastoj
rasti, utrujenost, upočasnjenost, jih
zebe
hipokalcemija, nizka rast, podkožne
kalcinacije

Preglednica 1. Najpogostejše bolezni in genetski sindromi s pridruženo debelostjo.
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Pri otrocih, mlajših od štirih let, je ITM za oceno stanja prehranjenosti manj zanesljiv,
zato ga ocenimo glede na percentilne krivulje in telesno težo primerjamo z otrokovo
telesno višino.
Poleg antropometričnih meritev je za postavitev diagnoze predvsem pa zaradi
načrtovanja ukrepov zdravljenja in preventive ključnega pomena družinska
anamneza, podatki o nosečnosti in poporodnem poteku, dojenju, osebna anamneza o
časovnem poteku debelosti ter morebitnih dodatnih simptomih in menstrualnem
ciklu, anamneza o prehrani in telesni aktivnosti. Iz anamneze izvemo, kakšen je
življenjski slog, kakšne so prehranske navade, kolikšna je telesna aktivnost, morebitni
družinski in osebni dejavniki tveganja, simptomi, ki kažejo na možnost že prisotnih
zapletov debelosti, itd.
Pri kliničnem pregledu izmerimo še obseg trebuha in krvni tlak, aktivno iščemo znake
zapletov debelosti s strani kostno-mišičnega sistema (ortopedske nepravilnosti), kože
(strije, akantoza, prekomerna poraščenost), jeter (hepatomegalija z maščobno
infiltracijo), iščemo klinične znake endokrinoloških in genetskih bolezni, povezanih z
debelostjo (preglednica 1).
Klinični pregled dopolnimo z laboratorijskimi preiskavami pri tistih otrocih in
mladostnikih, kjer je bila ugotovljena debelost ali pa če ob prekomerni telesni teži
ugotovimo dodatne dejavnike tveganja, npr. obremenilno družinsko anamnezo in/ali
znake zapletov debelosti oz. znake hkrati prisotnih bolezni. Opravimo analizo jetrnih
testov, lipidograma, krvnega sladkorja, opravimo obremenilni test z glukozo.

ZAPLETI
Zapleti prekomerne prehranjenosti in debelosti so resni in številni ter se pojavljajo že
v otroštvu. Otrok in mladostnik s previsoko telesno težo ima povečano tveganje za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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inzulinsko rezistenco, moteno presnovo ogljikovih hidratov, sladkorno
bolezen tipa 2,
povišan nivo holesterola, trigliceridov,
motnje dihanja z dihalnimi premori v spanju,
maščobno infiltracijo jeter, ki vodi v jetrno bolezen, tudi cirozo,
povišan krvni tlak, hipertrofijo miokarda,
sindrom policističnih jajčnikov,
ortopedske motnje,
zmanjšano gibalno učinkovitost,
psihosocialne motnje (stigmatizacija, diskriminacija, osamitev, slaba
samopodoba, slabši šolski rezultati in manjše možnosti šolanja in poklicne
uspešnosti).

Debelost pri otroku in mladostniku pomeni tudi večje tveganje za prisotnost debelosti
v odrasli dobi in za razvoj različnih kroničnih nenalezljivih bolezni (sladkorne, srčnožilnih bolezni, raka) skozi celo življenje, tudi v odrasli dobi.
Še več: pojavljanje bolezni srca in ožilja, ki so vodilni vzrok smrti, se bo iz starejšega
življenjskega obdobja pomaknilo v obdobje mlajše odrasle dobe, kar bo zmanjšalo
kakovost življenja in skrajšalo življenjsko dobo ter predstavljalo tudi veliko družbeno
in gospodarsko breme, saj bodo težko bolni mladi odrasli dela nezmožni, potrebovali
pa bodo kompleksno, drago zdravstveno oskrbo.

ZDRAVLJENJE
Najbolj učinkovito zdravljenje je zdravljenje, usmerjeno v odpravo vzrokov za razvoj
debelosti. Zaradi številnih dejavnikov, ki sodelujejo pri nastanku debelosti, je tudi
zdravljenje kompleksen proces, ki pa ni vedno tako uspešen, kot bi si želeli.
Glavni cilj obravnav in ukrepov v postopku zdravljenja debelosti je vzpostavitev
zdravega življenjskega sloga v čim zgodnejšem življenjskem obdobju, tako pri otroku
kot tudi pri njegovi družini in v otrokovem širšem bivalnem okolju. Ključno za uspeh je
sodelovanje cele družine, priučitev in upoštevanje ustreznih vzgojnih principov in
sprememba vedenjskih vzorcev glede načina prehranjevanja in telesne aktivnosti.
Predvsem je treba ukiniti sokove, sladke pijače, zmanjšati vnos ogljikovih hidratov,
zlasti slaščic in prigrizkov, povečati vnos sveže zelenjave in sadja, povečati število
svežih, doma pripravljenih obrokov, uvesti redno uživanje zdravega zajtrka,
spodbuditi vodeno in nevodeno, starosti primerno telesno vadbo več kot uro na dan
in omejiti uporabo televizije in računalnika na uro in pol dnevno.
Zdravljenje je najbolj učinkovito, če ga začne izbrani pediater na primarnem nivoju, ki
družini kot celoti posreduje nasvete glede ureditve prehrane in telesne aktivnosti že v
fazi prekomerne prehranjenosti, tako da do porasta ITM v območje debelosti sploh ne
pride. Seveda je predpogoj za tako obravnavo zgodnje odkrivanje prekomerne
prehranjenosti, kjer imajo pomembno vlogo preventivni sistematski pregledi
predšolskih in šolskih otrok na primarni ravni (3).
V težjih primerih debelosti zdravljenje najbolj uspešno vodi za to usposobljen tim
pediatra, medicinske sestre, kliničnega dietetika in psihologa ter fizioterapevta oz.
trenerja (trenutno poteka reden program v Centru za zdravljenje otrok Šentvid pri
Stični).
V izjemnih primerih uporabljamo medikamentozno ali operativno zdravljenje, ki pa
terja obravnavo v terciarni ustanovi.
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V primerih, ko ne gre za enostavno debelost zaradi presežka kalorij, pač pa je
debelost bolezenski znak v okviru klinične slike druge bolezni, je seveda treba zdraviti
tudi osnovno bolezen.

PREVENTIVA
Prekomerna telesna teža in debelost nista le problem posameznega
otroka/mladostnika in njegove družine, pač pa več področij širše družbene skupnosti
in državne politike.
Za učinkovito preventivo je potrebno zgodnje ozaveščanje in zdravstveno vzgojne
aktivnosti, ki bodo ljudi že od otroštva dalje navajale na zdrav življenjski slog in
ustrezne prehranske in gibalne vedenjske vzorce. Pri tovrstnem ozaveščanju in
ustvarjanju življenjskega okolja, ki bo omogočilo zdrav način življenja, je nujno
potrebno vzajemno delovanje in sodelovanje zdravstva, šol, vrtcev, medijev kot tudi
države z ustrezno socialno, javnozdravstveno in gospodarsko politiko ter zakonodajo.
Cilj ukrepov na vseh nivojih javnega življenja in gospodarstva mora biti omogočiti
zdravo izbiro kot lažje dostopno izbiro vsem skupinam prebivalstva (8).

ZAKLJUČEK
Prekomerna telesna teža in debelost je pogosta, resna bolezen, ki ogroža telesno in
duševno zdravje otrok in mladostnikov ter bodočih odraslih že od zgodnje predšolske
dobe dalje in pomembno prispeva k slabši kakovosti življenja in tudi h krajši življenjski
dobi. Kot tako jo je treba čim prej diagnosticirati, zdraviti in preprečevati. Pri
postavitvi diagnoze uporabljamo ITM in pri tem upoštevamo za spol in starost
ustrezne percentilne krivulje. Zdravljenje je usmerjeno v uvajanje zdravih vedenjskih
vzorcev prehranjevanja in telesne aktivnosti v vsakdanje življenje otroka/mladostnika
in njegove družine. Prekomerna telesna teža/debelost namreč ni le problem
posameznika, pač pa tudi otrokove družine in širšega družbenega okolja. Zlasti pri
ukrepih za preprečevanje prekomerne telesne teže/debelosti je potrebno usklajeno
sodelovanje več družbenih dejavnosti od zdravstva, šolstva, gospodarstva, medijev do
države z ustrezno zdravju naklonjeno politiko in zakonodajo.
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Uravnavanje telesne teže otrok in mladostnikov po
modelu družinske obravnave 5 4 3 2 1 0 GREMO
Milena Blaž Kovač, Petra Zajc
UVOD
Prekomerna telesna masa in debelost sta še vedno zaskrbljujoč problem otrok in
mladostnikov tudi v Sloveniji. Podatki, zbrani v okviru pobude WHO COSI (1), kažejo,
da so slovenski sedemletniki med bolj ogroženimi zaradi debelosti med državami
članicami EU. Spremembe v prehranskem statusu je pokazala tudi analiza Fakultete za
šport Univerze v Ljubljani na podlagi podatkovne baze SLOFIT, ki vsako leto zajame
več kot 95 % vseh slovenskih osnovnošolk in osnovnošolcev. Od leta 1991 do 2006 so
zabeležili več kot 40-odstotni porast prekomerne mase pri otrocih, starih med 7 in 18
let (2). Bolj spodbudni so zadnji podatki Pediatrične klinike (3), ki kljub še vedno
previsoki prevalenci prekomerne telesne teže in debelosti kažejo na stabilizacijo ITM
pri petletnikih v obdobju 2001 do 2009, in podatki baze SLOFIT, ki kažejo, da se je
začel trend naraščanja debelosti in prekomerne telesne teže ustavljati v zadnjem
petletnem obdobju (4).
Trend pojavljanja prekomerne telesne teže in debelosti se umirja pri družinah z višjim
socialnoekonomskim statusom, pri družinah z nižjim pa še ne.
Socialnoekonomski dejavniki, med drugim nizka stopnja izobrazbe in nizek dohodek,
so žal tudi v našem okolju povezani z nezdravim življenjskim slogom, kar ima
posledice tudi kasneje, v odrasli dobi.
Vzroka za prekomerno telesno maso sta predvsem neuravnotežen in previsok
energetski vnos ter nezadostna telesna dejavnost oz. sedeč življenjski slog. Ob tem je
pogosto glavni vzrok za previsok energetski vnos prevelik vnos sladkorja fruktoze, ki
ga prehrambna industrija vedno pogosteje dodaja v številne prehranske izdelke, tudi
v sladke pijače, in je pomembno povezan z razvojem debelosti pri otrocih in
mladostnikih.
Debelost tudi pri otroku in mladostniku je lahko simptom, ki nas opozarja na čustveno
stisko posameznika. Otrok, ki smo mu že v najzgodnejšem obdobju hrano ponujali kot
tolažbo, naučeni način pomirjanja uporabi tudi v kasnejšem obdobju. Ne pozna drugih
načinov, da bi ublažil stres in težave mladostniškega obdobja, zato se vedno znova
tolaži s hrano (5). Premalo spanja prav tako povezujejo z nastankom debelosti (6) pri
otrocih in mladostnikih, verjetno v povezavi s presnovnimi in hormonskimi
mehanizmi.
Debelost se pogosto pojavlja družinsko, kar potrjuje, da je pogojena genetsko, pri
čemer pa ima vedenjski vzorec družine pomemben vpliv, da se debelost razvije tudi
pri otroku. Študije potrjujejo večjo prisotnost debelosti pri otrocih debelih staršev,
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poleg tega debelost staršev podvoji tveganje, da otroci ostanejo debeli v odraslem
obdobju. Kar 75 % posameznikov, ki so imeli povečano telesno težo že v otroštvu,
postane debelih tudi v odrasli dobi, debelost pa je pri njih bolj izražena kot pri tistih, ki
so se zredili v odrasli dobi (7).
Ker otroci in mladostniki odraščajo tesno povezani s svojim družinskim in šolskim
okoljem ter ker se družinske navade prehranjevanja in gibanja začnejo že zelo zgodaj
prenašati nanje, mora obravnava povečane telesne mase in debelosti potekati
celostno in pri njej mora aktivno sodelovati otrokova družina oz. njegova najožja
okolica. Posebno vlogo za zagotavljanje enakih možnosti obravnave otrok in
mladostnikov s povečano težo imajo šole, vrtci, lokalna skupnost in ne nazadnje
zdravstveni dom. Z medsebojnim povezovanjem je njihova poglavitna vloga – poleg
ukrepov, ki naj bi jih uveljavila država, med drugim tudi glede trženja nezdrave hrane
–, da otroci debelosti ne razvijejo, če pa do debelosti pride, jo prepoznajo, pravilno
ukrepajo in zdravstveno stanje otroka spremljajo do odrasle dobe.
Zaradi povečane telesne mase in debelosti se otroci in mladostniki prej srečujejo z
različnimi zdravstvenimi težavami, kot so na primer zgodnejše srčno-žilne bolezni,
metabolni sindrom, sladkorna bolezen tipa 2, bolezni gibal, ne smemo pa pozabiti tudi
na slabo samopodobo in druge težave v obdobju odraščanja. Maščobno tkivo prek
svojih vnetnih mediatorjev predstavlja kronično vnetje, ki vodi do kroničnih obolenj v
odrasli dobi. Dlje ko traja debelost, večje je tveganje za zdravje in večja umrljivost,
debelost v adolescenci povečuje tveganje za prezgodnjo smrt v odrasli dobi (8).
Slovenija je v Nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–
2025 pripravila ukrepe za boljše prehranjevanje in izboljšanje možnosti za telesno
dejavnost otrok v okoljih, kjer živijo. Še posebej pomembno je, da se ukrepi
pripravljajo celovito in s povezovanjem različnih sektorjev.
Zdravstveni dom ima s svojim poslanstvom možnost, da ima z zdravstvenim osebjem,
ki spremlja družino in s tem otroke v družini od spočetja, otroštva, mladostniškega
obdobja, odrasle dobe pa vse do starosti, vlogo tudi pri preprečevanju in obravnavi
debelosti. Osebni zdravnik, pediater, šolski ali družinski zdravnik imajo na področju
obravnave debelosti možnost rednega presejanja, ukrepanja, spremljanja in
povezovanja z drugimi strokovnjaki; psihologom, dietetikom, fizioterapevtom ali
kineziologom. Ima možnost konzultacije oz. napotitve na sekundarni nivo (pediater,
endokrinolog).
V Zdravstvenem domu Ljubljana - Šiška smo na podlagi rezultatov in izkušenj
multidisciplinarega programa Zdravljenje debelosti, programa družinske obravnave
debelosti MI ZMOREMO, na podlagi slovenskih smernic obravnave prekomerne
telesne teže in debelosti (9) ter zadnjih smernic NICE (10), oblikovali program, v
katerega se po pripravljenosti za spremembo v življenjskem slogu lahko usmeri
družina. Model smo poimenovali 5 4 3 2 1 0 GREMO.
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MODEL DRUŽINSKE OBRAVNAVE 5 4 3 2 1 0 GREMO
Uravnavanje telesne teže s pomočjo modela družinske obravnave želi otroku in
družini pomagati prepoznati morebitne napačne vzorce in navade pri prehranjevanju
in gibanju, jih spodbuditi k razvoju novih, pravilnih navad in jim pomagati
premagovati morebitne težave, ki se lahko ob tem pojavijo.
Program temelji na dolgoročni obravnavi udeležencev, saj otroka spremljamo prek
otroštva in mladostniškega obdobja do obdobja odraslosti.
Obravnava v programu je individualna in skupinska. S pomočjo individualne
obravnave zdravnik prilagodi obravnavo in cilje zdravljenja glede na lastnosti,
motiviranost in zdravstveno stanje posameznika in jih pri zdravljenju upošteva.
Skupina ima v programu poseben pomen, v njej se srečujejo otroci s podobnimi
problemi, se med seboj poslušajo, pogovarjajo o stiskah, se družijo in se razumejo.
Cilj programa je uravnavanje telesne mase, ki ga dosežemo z zdravim slogom
prehranjevanja in gibanja cele družine. Posledično se uravnava telesna teža otroka,
mladostnika in tudi ostalih članov družine, ki so obremenjeni z debelostjo.
S postopnim spreminjanjem navad želimo doseči, da otrok, mladostnik in starši ne
čutijo obravnave kot nekaj neprijetnega, ampak nekaj, kar s časom prinese večje
osebno zadovoljstvo in boljše počutje.

VKLJUČEVANJE V PROGRAM
V obravnavo se otroci vključijo na pobudo osebnega pediatra ob preventivnih ali
kurativnih pregledih, prek sodelovanja med zdravnikom šole in športnim pedagogom,
ki opravi vsakoletne meritve za športnovzgojni karton, lahko pa informacije o
programu dobijo tudi prek informativnih publikacij, ki so na voljo v šolah, vrtcih ali
drugih prostorih lokalne skupnosti, pri čemer imajo pomembno edukativno in
promocijsko vlogo diplomirane medicinske sestre v sklopu rednih izobraževanj otrok v
šoli. Informativna zloženka 5 4 3 2 1 0 GREMO – Kaj vem o zdravem gibanju in
prehranjevanju je namenjena otrokom, da ti na zabaven način spoznajo in preverijo
svoj življenjski slog glede gibanja in prehranjevanja, ob tem pa si lahko s pomočjo
navodil izračunajo sami ali skupaj z družino vsak svoj ITM in nato odčitajo, v katero
skupino glede prehranjenosti sodijo. Na podlagi zapisanih informacij in kontakta se
lahko odločijo za vstop v program.
Pri otroku, ki se skupaj z družino odloči za sodelovanje v programu, otrokov zdravnik
opravi namenski pregled, ki opredeli diagnozo povečane telesne mase ali debelosti in
po potrditvi sodelovanja staršev otroka vključi v program. Zaželeno je, da se skupaj z
otrokom vključijo tudi sorojenci, če imajo tudi sami povečano telesno maso, obvezno
pa v programu aktivno sodeluje vsaj eden od staršev ali skrbnikov.
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VSEBINA IN IZHODIŠČA PROGRAMA
Vsebina programa temelji na sledenju algoritma 5 4 3 2 1 0, pri čemer je 5 – pet
dnevnih obrokov, 4 – vsaj štiri ure tedensko gibanja skupaj s starši, 3 – trije obroki
prek dneva, ki vključujejo zelenjavo ali sadje, 2 – ne več kot dve uri dnevno uporabe
malih ali velikih ekranov, 1 – ena uro dnevne telesne aktivnosti in 0 – nič sladkih pijač.
Izhodišča programa:
•
•
•

pravilna prehrana, najprej spreminjanje in nato vzdrževanje zdravih
prehranskih navad
primerna in redna telesno vadbi, ki naj bo zabavna in primerna za starostno
obdobje otroka
spodbujanju sprememb in grajenju samopodobe

Elementi vedenjske terapije, ki se izvajajo v začetnem in nadaljevalnem delu
programa:
•
•
•
•
•

določitev ciljev, ki morajo biti primerno prilagojeni posameznemu otroku (ne
le zmanjšanje telesne teže, lahko povečanje telesne dejavnosti)
doseganje ciljev prek več manjših ciljev
pogovor o vzročnih dejavnikih, ki so privedli do debelosti, svetovanje in
podpora pri doseganju cilja
samokontrola vedenja s pomočjo dnevnika prehrane, telesne dejavnosti,
spanja, dosežkov
pohvale ob doseganju cilja

Obravnava otroka poteka celostno, pri čemer v timu sodelujejo zdravnik, diplomirana
medicinska sestra, kineziolog. Če pa po treh mesecih uravnavanje teže ne napreduje
oziroma se izkaže, da so pri otroku prisotne stiske ali čustveno prenajedanje, se v
obravnavo vključita še psiholog in dietetik.
Program je sestavljen iz dveh delov, začetnega in nadaljevalnega.
Začetni program traja pet mesecev in vključuje mesečne zdravniške preglede,
skupinska srečanja, kjer otrokom in staršem predstavimo osnove pravilnega
prehranjevanja in gibanja ter jim s pomočjo elementov kognitivno-vedenjske terapije
pomagamo pri postopnem spreminjanju navad in s tem uravnavanju telesne teže.
Velik poudarek programa je na gibanju, kjer udeleženci dvakrat tedensko obiskujejo
telovadbo in nordijsko hojo, spodbujamo pa tudi družinsko gibanje, pohodništvo in
izletništvo.
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Spreminjanje navad je dolgotrajen proces in izkušnje dosedanjih programov kažejo,
da je uspešnost uravnavanja telesne teže povezana s trajanjem vključenosti v
program. Da bi udeleženci imeli možnost čim bolj utrditi pridobljene navade
prehranjevanja in gibanja, so po začetnem programu povabljeni v nadaljevalnega, kjer
je poudarek predvsem na telesni vadbi, skupinska srečanja in zdravniški pregledi pa so
manj pogosti. V času nadaljevalnega programa, ki traja dve leti, se trudimo otroku
poiskati njemu primerno telesno aktivnost, v katero se bo rad vključil po zaključku
programa.
Vsakih 6 mesecev, vse do otrokovega dopolnjenega 19. leta, ga dvakrat letno
povabimo na meritev telesne strukture, s pomočjo katere spremljamo stanje
prehranjenosti in telesno sestavo.

ZAKLJUČEK
Strokovnjaki smo si enotni, da je eden najpomembnejših ukrepov v zdravljenju
debelosti njeno preprečevanje. Kljub tako enostavnemu sporočilu se je izkazalo, da
temu pogosto ni tako. Zato naj bo družina tista, ki naj omogoči, da se zdrave navade
razvijajo pri otroku v najzgodnejšem obdobju in rastejo skupaj z njim. Če pa se
debelost pri posameznih družinskih članih razvije, je treba ponuditi pomoč tako
otroku, mladostniku in tudi njegovi družini, ki skupaj s terapevtom skrbi za motivacijo
pri spreminjanju in nato vzdrževanju novih navad.
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Prehrana otroka in mladostnika
Rok Poličnik
UVOD
Uravnotežena prehrana v obdobju otroštva in mladostništva je zelo pomemben
dejavnik za rast in optimalen duševni in telesni razvoj posameznika ter kakovostno
življenje brez kroničnih bolezni v kasnejših življenjskih obdobjih. Vzpostavljanje
zdravih prehranjevalnih navad v zgodnjem otroštvu je namreč ključni dejavnik za
kratkoročno zdravje, prehranski vzorci, ki ji privzgojimo otroku v tem obdobju, pa so
izredno pomembni za navade v odraslem obdobju, saj pogosto vplivajo na dolgoročno
zdravje posameznika (1). Prehranjevalne navade se oblikujejo v najzgodnejših
obdobjih življenja, zato je treba otroku že od rojstva naprej zagotavljati pestro,
mešano, hranilno primerno gosto prehrano, ki je po energijski in hranilni sestavi
prilagojena starosti in stopnji telesne dejavnosti (2).
V odraščanju se pri otrocih pojavi zanimanje za pretirano sladko hrano (odsvetovana
živila) in prehranske izbire, ki jih v uravnoteženi prehrani dovoljujemo le občasno in v
majhnih količinah (3). Na izbiro hrane pri otrocih vpliva vrsta dejavnikov, med
katerimi naj omenimo vpliv medijev in oglaševanje, vpliv družine ter vplive iz okolja
(npr. šola, vrstniki). Dandanes otroci presedijo za ekrani več kot 4 ure dnevno, kar
vpliva tudi na to, da so otroci večino časa pod vplivi oglaševanja nezdravih
prehranskih izbir in prigrizkov, obenem pa so izpostavljeni predstavljanju ideala
popolne telesne zunanjosti. Družina ima neposreden vpliv na otrokovo
prehranjevanje, saj je otrok odvisen od prehrane, ki mu jo ponujajo starši, poleg tega
starši otroku predstavljajo vzor prehranjevanja od rojstva dalje. Otroci in mladostniki
so pogosto izpostavljeni nezdravim prehranskim izbiram tudi v okviru organiziranih
sistemov prehrane, prek nagrajevanja s sladkarijami ter praznovanj, kjer so v ospredju
praznovanja mnogokrat prav nezdrave prehranske izbire. Odsvetovane izbire (sladka,
slana in mastna živila) so poleg nizke stopnje telesne dejavnosti eden izmed glavnih
krivcev naraščajočega trenda debelosti pri otrocih v globalnem merilu (2). Kot za
prehranjevalne navade naj bi tudi za gibalne navade veljalo, da spol, starost in
družbenoekonomski položaj družine ključno vplivajo na telesno dejavnost otrok in
mladostnikov (4).

ENERGIJSKE POTREBE OTROK IN MLADOSTNIKOV
V Sloveniji glede vnosa hranil in energije uporabljamo Referenčne vrednosti za vnos
hranil (5), ki so jih pripravili Nemško prehransko društvo, Avstrijsko prehransko
društvo, Švicarsko društvo za raziskovanje prehrane ter Švicarsko združenje za
prehrano. Priporočila upoštevajo zdrave posameznike z normalno telesno maso in
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višino ter starosti prilagojeno zmerno raven telesne dejavnosti posameznih starostnih
skupin. Doseganje teh energijskih priporočil predstavlja 50. percentil populacije (5).

Starost
(leta)

Priporočeni dnevni energijski vnosi
v kJ (kcal)/dan
dečki/fantje
deklice/dekleta

1–3
4–6
7–9
10–12
13–14

5225 (1250)
6480 (1550)
7730 (1850)
8780 (2100)
10870 (2600)
8780 (2100)

15–18

12540 (3000)

Otroci

Mladostniki
9200 (2200)

Preglednica 1: Priporočeni dnevni energijski vnosi v kJ (kcal)/dan pri osebah z
»normalno telesno maso in višino« ter starosti prilagojena zmerna raven telesne
dejavnosti

SMERNICE ZDRAVEGA PREHRANJEVANJA OTROK IN MLADOSTNIKOV
Otrok v prvih letih življenja težko odloča, kaj je zdravo in koristno za njegovo zdravje,
saj sta v tem obdobju ključnega pomena predvsem okus in privlačen izgled hrane na
krožniku (6). Ključni dejavnik zdravega prehranjevanja otrok je v prvi vrsti ta, da se
starši najprej sami zavedajo, kaj je priporočen način prehrane in kakšne učinke ima na
otrokovo dolgoročno zdravje.

PRIPOROČENI RITEM PREHRANJEVANJA
Otrokom in mladostnikom se v prehrani zagotavlja do pet dnevnih obrokov: zajtrk,
dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica in večerja. Med obroki se še posebej
izpostavlja redno uživanje zajtrka, saj naj bi imelo redno zajtrkovanje različne
pozitivne učinke na kognitivne funkcije otroka. Zajtrk naj vključuje polnovredna
škrobna živila (višja vsebnost prehranske vlaknine), kar omogoča počasen in zmeren
dvig glukoze v krvi ter s tem boljšo spominsko zmožnost, krajši reakcijski čas ter boljšo
pozornost pri pouku. Malici naj bosta premostitveni obrok, ki omogoča prebroditi čas
in morebitni občutek lakote med posameznimi glavnimi obroki. Obroki naj bodo čim
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bolj enakomerno razporejeni prek dneva, kar omogoča sitost ter manj poseganja po
odsvetovanih živilih (prigrizkih) (7).

PRIPOROČENE PREHRANSKE IZBIRE
Obroki naj bodo sestavljeni iz priporočenih kombinacij različnih vrst živil iz vseh skupin
živil (beljakovinskih, škrobnih, maščobnih, zelenjave in sadja). Prednost imajo
kakovostna škrobna živila (polnovredna žita in žitni izdelki), beljakovinska živila
(mleko, jajca, stročnice, ribe in meso), maščobe (oljčno, repično, sončnično,
sezamovo, orehovo olje) ter zelenjava in sadje. V skupino škrobnih živil, ki jih
priporočamo v zdravi prehrani, sodijo žita in pekovski izdelki, stročnice in krompir.
Prehrano otroka in mladostnika naj sestavljajo živila (npr. kruhi in peciva) iz različnih
vrst žit: pšenice, rži, pire, ječmena, ovsa, koruze in ajde. Med žitne izdelke prištevamo
tudi testenine, ki naj bodo tudi, če je le možno, izdelane iz polnovrednih vrst mok.
Mleko zaradi visoke hranilne in biološke vrednosti uvrščamo med pomembna živila v
uravnoteženi prehrani otrok in mladostnikov. Predstavlja bogat vir beljakovin, ki
vsebujejo življenjsko pomembne esencialne aminokisline. Zagotavljajo tudi bogat vir
kalcija. Kalcij, pridobljen iz mleka in mlečnih izdelkov, se zaradi prisotnosti vitamina D
bolje absorbira v telesu. Zaradi nižjih energijskih potreb naj bi otroci po vstopu v šolo
uživali posnete vrste mleka in mlečnih izdelkov. Meso je pomemben vir biološko
visokovrednih beljakovin, železa in vitaminov skupine B. Meso (nekateri deli) in
predvsem izdelki iz mesa so vir nasičenih maščobnih kislin, ki v prehrani predstavljajo
tveganje za nastanek kroničnih obolenj, zato je treba v prehrani otroka izbirati
kakovostne, puste dele mesa. Pri termični obdelavi mesa je treba upoštevati tudi
večjo vsebnost maščob, ki jo vključujemo pri pripravi jedi, ki še dodatno poveča
maščobni vnos. Smernice zdravega prehranjevanja navajajo, da naj bodo predvsem
mastne, morske ribe na jedilniku vsaj enkrat tedensko. Predstavljajo polnovredno
beljakovinsko živilo z ugodnim razmerjem maščobnih kislin (omega-3 maščobne
kisline), nizko vrednostjo holesterola, vsebnostjo vitaminov A in D, železa, kalija in
joda. Sadje in zelenjava sta pomembna dejavnika uravnotežene, varovalne prehrane.
Predstavljata skupino živil z visoko vsebnostjo vitaminov (A, C, E), mineralnih snovi in
drugih sekundarnih zaščitnih snovi (karotenoidi, flavonoidi, fenoli, itd.), sladkorjev,
prehranske vlaknine ter vode. Antioksidanti v sadju in zelenjavi ohranjajo zdravje in
zmanjšujejo tveganje za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni. Sadje in zelenjavo
prištevamo k živilom z nizko energijsko gostoto in visoko hranilno vrednostjo, zato
pomembno vplivajo na uravnavanje in vzdrževanje telesne teže. Otrokom in mladim
za pitje ponujamo navadno pitno vodo in nesladkane čaje. Sladke pijače zaradi visoke
vsebnosti sladkorja, in s tem dodatne zaužite energije, odsvetujemo (7).
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ODSVETOVANE PREHRANSKE IZBIRE
Čeprav odsvetovana živila v dnevnem jedilniku niso povsem prepovedana, naj bi jih
otroci v svojo prehrano vključevali čim manj in čim manj pogosto. Med odsvetovane
izbire prištevamo: pekovske in slaščičarske izdelke ter industrijske slaščice, gazirane in
negazirane sladke pijače, mesne, majonezne in čokoladne namaze, živila z visoko
vsebnostjo maščob, mesne izdelke ter instantne izdelke (npr. juhe in omake iz vrečk)
(7).
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Zdrav šolar se giblje
Gregor Mišič
GIBANJE ZA ZDRAVJE
Gibanje in prehrana sta tisti dve področji, prek katerih je mogoče v precejšnji meri
vplivati na krepitev zdravja oz. zmanjšanje škodljivih vplivov na zdravje posameznika
in družbe. Umestitev gibalnih dejavnosti v otrokov način življenja je tudi del programa
5 4 3 2 1 0 GREMO. Telesno udejstvovanje otrok v tem programu predstavlja
neposredno terapevtsko orodje za znižanje maščobne mase otroka, vzdrževanje in/ali
porast njegove funkcionalne mase ter zmanjševanje negativnih presnovnih posledic
debelosti (na primer odpornost na inzulin). Poleg neposrednih učinkov telesne
dejavnosti na zdravje pa ima (še posebej) načrtovana in strukturirana gibalna
dejavnost (tj. telesna/gibalna vadba) vrsto različnih učinkov (npr. izboljšanje mišične
moči, spoznavanje novih gibalnih znanj, izboljšanje srčno-žilne vzdržljivosti,
koordinacije gibanja, ravnotežja, hitrosti ter natančnosti gibanja, zmanjšanje možnosti
poškodb gibal, izboljšanje procesov pomnjenja, zbranosti, predvidevanja ter ostalih
miselnih procesov), ki pa lahko na zdravje vplivajo posredno, vsekakor pa so tesno
povezani z glavnimi cilji in namenom vadbenega procesa.

POUKA ŠPORTNE VZGOJE/ŠPORTA NI DOVOLJ
Ker telesna dejavnost v obdobju otroštva in mladostništva pomembno vpliva na
življenjski slog in zdravstveno stanje v odraslosti, je za vsakega mladega smiselno, da
je vsakodnevno telesno dejaven vsaj 60 minut (1). Raven telesnega napora pa naj bi
bila zmerna do visoka, kar pomeni npr. med 70 in 85 % največje srčne frekvence1 ali
med 5 in 9 MET2 – prisotno je že potenje, zadihanost, rdečica, zmožnost pogovora je
nekoliko otežena (2).
Za podrobnejše vsebine so dostopne Slovenske smernice za telesno udejstvovanje
otrok in mladostnikov v starostni skupini od 2 do 18 let3. Pouka športne vzgoje/športa
v šoli (v tem času največ 3 šolske ure tedensko – do 135 minut) glede na smernice ni
dovolj – prekomerno težki otroci in mladostniki ne dosežejo priporočene stopnje
telesne dejavnosti, tudi če so udeleženi pri šolskem pouku športa/športne vzgoje.
Zato je namen programa 5 4 3 2 1 0 GREMO dopolnitev gibalnih dejavnosti do te
1 Najvišja srčna frekvenca naj bi se po nekaterih raziskavah v grobem približku pri otrocih gibala okoli
2 Metabolni ekvivalent (MET) – opredeljen je kot količina privzetega kisika v mirovanju (npr. sedenje na
stolu brez govorjenja) – približna vrednost znaša 3,5 ml kisika na kilogram telesne teže v eni minuti (ml
O2/kgTT/min). 1 liter kisika je enakovreden približno 5 kcal (kilokalorijam) (6).
3 Članek avtorja Bratina idr. (2011) je dostopen v tiskani in elektronski različici – podrobnosti o viru v
poglavju Viri. S takimi in podobnimi smernicami naj bi bili seznanjeni vsi, ki pri projektu v zvezi z gibanjem
in vadbo otrok sodelujejo – prav tako je smiselno, da omenjene smernice preberejo tudi starši (nejasne
vsebine in izraze se jim naknadno lahko pojasni).
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mere, da je dosežen terapevtski učinek.
Ker naj bi bila skrb za redno telesno dejavnost in zdrav način življenja mladih v prvi
vrsti na strani staršev – otroci jih opazujejo, posnemajo ter se od njih učijo – je glede
na strokovna izhodišča smiselna vključitev staršev v terapevtski program 5 4 3 2 1 0
GREMO (3).

VADBENI PROCES4 V OKVIRU ZDRAVSTVENEGA DOMA
Obravnava na področju gibanja (kineziološki5 pristop) v zdravstvenem domu zahteva
ustrezno izobražen kader – s tem se zagotovi želeni napredek ob ustrezni varnosti. Na
področju gibanja in športne dejavnosti je to kineziolog 6 ali fizioterapevt s
pridobljenimi dodatnimi znanji. Kakovostna in učinkovita gibalna obravnava (v
povezavi z ostalimi člani zdravstvene delovne skupine) v zdravstvenem domu zajema:
1)
2)
3)
4)

pregled (tudi preverjanje gibalnih sposobnosti),
evalvacijo (interpretacija pregleda, okvirni načrt nadaljnje obravnave in ukrepov),
diagnozo (zdravstvene omejitve in simptomi),
prognozo in načrt obravnave (določanje najprimernejšega časovnega okvirja,
določitev ciljev, trajanja in pogostosti ukrepov, okvirni načrt vadbe),
5) intervencijo (izmenjava informacij, navodila za izvedbo, podrobnejši izvedbeni
načrt) (5).
Med izvedbo procesa (če je to potrebno) in ob zaključku se naredi ponovni pregled
(podobno kot v točki 1). Med obravnavo je smiselno, da obstaja možnost
vpeljevanja/dodajanja rešitev zunaj samega procesa (npr. posvetovanje s strokovnjaki
4 OPREDELITEV OSNOVNIH IZRAZOV NA PODROČJU VADBE | Vaditelj je oseba, ki vodi vadbeni proces.
Vadeči je vsaka oseba, ki je vključena v vadbo. Vadba je vsaka telesna dejavnost, katere raven
obremenitve je višja kot v mirovanju, glavni cilj pa je načrtno izboljšanje telesne zmogljivosti in počutja –
je načrtovana in se ponavlja na tedenski ravni. Vadbena enota, imenovana tudi vadbena ura – najmanjša
zaključena enota vadbe, največkrat trajajoča od 1 ure do 2 ur. Vadbeni proces je skupek vadbenih enot in
ostale gibalne obravnave, ki je smiselno načrtovan in strukturiran za dosego izboljšanja telesne
zmogljivosti. Vadbeni prostor je vsak prostor, ki zagotavlja kakovostno, strokovno vodeno in varno
vadbo, opremljen s primernimi napravami in pripomočki.
5 Izraz kineziologija izvira iz grškega jezika: prvi del besede »kinesis« pomeni gibanje (7,8), drugi del
»logos« pa pomeni nauk, znanost – torej znanost o gibanju (9), pogosto poimenovana tudi športna
znanost (10). Veda povezuje znanja na področju mehanike telesa, mišično-skeletne anatomije in živčnomišične fiziologije (11). Ameriško kineziološko združenje (AKA) kineziologijo opredeljuje kot akademsko
disciplino, ki vključuje proučevanje telesne dejavnosti ter kako ta vpliva na zdravje, družbo in kakovost
življenja (12).
6 Kineziolog pozna anatomijo in fiziologijo človeka; ve, kako se ob telesni obremenitvi organizem (različne
starosti) odzove in kratkoročno ali dolgoročno prilagodi; zna vrednotiti stanje telesne zmogljivosti,
postaviti cilje na področju gibanja in športne dejavnosti ter pozna sredstva (med drugim tudi širše
področje športnih znanj) za njihovo izpolnitev; pozna sorodna področja gibanja in športne dejavnosti (npr.
psihologija, prehrana, biomehanika, sociologija); pozna pedagoške in vzgojne smernice ter načela.
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z ostalih področij, komplementarno zdravljenje).
Pregled (pod točko 1) naj bi vseboval tudi pretekle podatke o vadečem, kamor
spadajo tudi podatki o stanju gibalnih sposobnosti posameznika. V ta namen lahko
uporabimo tudi zbirko podatkov športnovzgojnega kartona7, ki je lahko osnova za
svetovanje in usmerjanje otrok v ustrezne intervencijske programe. V tem primeru je
smiselno sodelovanje zdravstvenega doma s šolo8. Glede na športnovzgojni karton se
ugotovi, kateri so še dodatni testi, ki bi prikazali podrobnejšo sliko telesnih značilnosti
in gibalnih sposobnosti posameznika (npr. ocena telesne drže, podrobna ocena
gibljivosti različnih sklepov, podrobnejše meritve kožne gube, natančnejši nabor
testov za preverjanje gibalnih sposobnosti). Prek dodatnih testov se postavi dodatne
in naprednejše cilje, temu primerno pa se prilagodi tudi vadbeni proces, na ravni
vadbene enote pa vadbena sredstva (vaje).
Eno vadbeno skupino sestavlja največ 10 otrok (vadečih), pogoj pa je, da so starostno,
predvsem pa gibalno (raven gibalnih sposobnosti) homogeni. V primeru
heterogenosti skupine za zagotovitev ustreznega pristopa vsaj delne prilagoditve
(individualizacije) posamezniku naj število ne bi presegalo pet vadečih9. Oblika in
vsebina vadbe sta prilagojeni posamezniku. Pri bolezenskih stanjih ali poškodbah je
zdravnik prva oseba, ki določi omejitve na področju telesne vadbe.
Delovna skupina obsega strokovnjake, ki so v zdravstvenem domu prvotno zaposleni
(zdravstveni delavci) – ko je govora o zdravstvenih tveganjih, je prva oseba, ki
posameznika usmeri, zdravnik. V delovni skupini sodelujejo: medicinska sestra (ali
diplomirani zdravstvenik), dietetik, psiholog, kineziolog in fizioterapevt (individualna
obravnava, če je potrebno)10.

KAKO NAJ OTROCI VADIJO?
Poleg prej omenjenih smernic vadbe (14) so smiselne tudi vsebine, osnovane na petih
sklopih vaj, zajete pa so v knjigi Minuta za gibanje v razredu (15) ter primerne tudi za
uporabo zunaj šolske vadbe:
7 Taki podatki so uporabni tudi v zdravstvu, saj jih zdravnik in ostali člani delovne skupine (predvsem pa

kineziolog) lahko uporabijo kot osnovo za svetovanje in usmerjanje otrok v ustrezne intervencijske (v tem
primeru: vadbene) programe. Podrobnosti so predstavljene v knjigi Športnovzgojni karton: diagnostika in
ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji – Kovač, Jurak, Starc, Leskošek in
Strel, 2011.
8 Šola lahko uvede ustrezne postopke, da učenci prejmejo športnovzgojni karton in ga lahko uporabijo
npr. na pregledih pri zdravniku (13).
9 V primeru večjega števila vadečih sta zaželena dva vaditelja.
10 Primer kakovostne prakse in učinkovite delovne skupine različnih strokovnjakov (vključno s
kineziologom) na področju zdravja znotraj zdravstvenega doma je predstavljen v knjigi Telesna
zmogljivost za boljše zdravje in počutje – Vloga osnovnega zdravstva in lokalne skupnosti pri
zagotavljanju ustrezne telesne zmogljivosti po vrhniškem modelu (13).
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a) vaje za zbranost (koncentracijo),
b) vaje za izražanje čustev,
c) vaje za motivacijo in krepitev sodelovanja,
d) raztezne vaje in
e) sprostilne vaje.
Učinek teh vaj ni povezan le s telesno dejavnostjo, temveč ima vpliv tudi na področje
vzgoje, socializacije, zabave in užitka v gibanju – pri ukvarjanju s telesno dejavnostjo
in vadbo je še toliko pomembneje, da mladi spoznajo različne cilje (čim več razlogov
in motivov) – to je eden izmed načinov, da se dolgoročno ohrani ukvarjanje s telesno
dejavnostjo in zmanjša možnost opustitve.
Še posebej pri prekomerno težkih otrocih pa so omenjene vaje z vidika učinka na
porabo energije, spremembo telesnih značilnosti (sestave telesa) in gibalnih
sposobnosti lahko premalo (prenizka raven telesne obremenitve) – zato potrebujejo
dodatno telesno dejavnost in športno vadbo11.
Vadbena enota, ki zajema vsa pomembnejša področja, traja med 45 in 70 minut12.
Vsebuje razvoj večine glavnih gibalnih sposobnosti – moč, ravnotežje, gibljivost,
vzdržljivost, hitrost, koordinacijo, natančnost – gibalna sredstva (tj. vaje) za razvoj
omenjenih sposobnosti se smiselno delijo na tri področja13: (1) naravne oblike gibanja
[katera je človek osvojil skozi razvoj, pogosto imenovane tudi »gibalna abeceda«14;
npr. plazenja in lazenja, teki, skoki, padci, prijemi, vlečenja in potiskanja, nošenja]; (2)
elementarne igre15 [preproste igralne oblike s pravili, prilagojenimi ciljem vadbe; npr.
tekalne igre, skupinski teki s tekmovanjem, lovljenja] in (3) gimnastične vaje [smotrno
sestavljene gibalne naloge, ki imajo lokalen vpliv na telo vadečega; npr. raztezne,
krepilne in sprostilne gimnastične vaje 16 ] (10). Strokovnjak, ki vodi vadbo, v
11 Podlaga vadbenih vsebin so smernice, priporočila, učni načrti in podobni dokumenti (taki primeri so:
Učni načrt za predmet šport v osnovni šoli (28); Učni načrt za izbirni predmet šport, ki vključuje tudi šport
za zdravje (29); Smernice Svetovne zdravstvene organizacije o telesni dejavnosti (30, 31). Podrobno
opisani različni pristopi, smernice in pretekle ugotovitve o vadbi in zdravem načinu življenja mladih so
področja, ki so za čim bolj celostno obravnavo posameznika in skupine nujne – smiselno, učinkovito in
pregledno so predstavljene v knjigah avtorja in urednika Branka Škofa: Šport po meri otrok in
mladostnikov: pedagoško-psihološki in biološki vidiki kondicijske vadbe mladih (32) in Spravimo se v
gibanje – za zdravje in srečo gre: kako do boljše telesne zmogljivosti slovenske mladine? (33). Primer
podrobne predstavitve smernic za promocijo telesne dejavnosti in vadbe predstavlja knjiga Promoting
Physical Activity (34).
12 V krajšem obdobju od navedenega so zadeve organizacijsko težje izvedljive, v daljšem obdobju pa
lahko nastopi pretirana utrujenost, poveča se možnost motenj zbranosti, prav tako tudi stiske s časom.
13 Vsa tri področja naj bi bila sestavni del vsake vadbene enote, vadečim to prinese raznolikost,
zanimivost in večstranski učinek (tudi prepletanje različnih načinov razmišljanja in reševanja izzivov).
14 Podrobneje predstavljene v knjigi z istim naslovom avtorja Boruta Pistotnika (35).
15 Podrobneje in sistematično predstavljene v knjigi z naslovom Vedno z igro avtorja Boruta Pistotnika
(36).
16 Prva dva sklopa sta pogosto poimenovana tudi vaje za gibljivost in moč, tretji sklop pa lahko
predstavlja del psihofizičnega sproščanja.
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primernem razmerju vključuje in povezuje omenjena tri področja v vadbeni načrt.
Osrednja značilnost kakovostnega vadbenega procesa je strukturiranost in
postopnost – tako vsaka vadbena enota obsega uvodni del (ogrevanje), glavni del
(razvoj gibalnih sposobnosti in gibalnih znanj) in sklepni (zaključni) del (psihofizično
umirjanje). Omenjeni sklopi se podrobneje delijo še glede na natančnejše cilje (npr.
povečanje moči mišic ramen na hrbtni strani in okoli lopatic; izboljšanje ravnotežja v
gibanju; povečanje gibljivosti prednjih in zadnjih stegenskih mišic; v čim večji meri
povečati porabo energije ...). Vadbeni proces naj bi potekal vsaj dvakrat tedensko –
po dveh mesecih je najpogosteje razvidno, ali vadba dosega želene učinke (16
vadbenih enot ali več).

CILJI IN VSEBINE VADBENE ENOTE
Za otroke je pomembno, da znižanje prekomerne telesne mase (ali zmanjšanje deleža
maščobe v telesu ipd.) ni glavni cilj ukrepov v zdravstvenem domu, temveč je le
posledica kakovostnega in učinkovitega dela različnih strokovnjakov in večpodročnega
(multidisciplinarnega) prepletanja vsebin zdravega načina življenja (npr. povezovanje
prehrane, gibanja, duševnega zdravja) (16). Otroci naj bi imeli močnejše niti (tj.
razloge, motive) za udejstvovanje v takih programih – med procesom se lahko večkrat
pojavi tudi obdobje, ko se bo zniževanje telesne mase upočasnilo, če ne celo ustavilo
(otrok lahko tudi zaradi takih okoliščin proces opusti) – zato so pomembnejši motivi
tisti, na katere se v procesu tudi kratkoročno in srednjeročno lažje oz. vidneje vpliva
(npr. izboljšanje gibalnih sposobnosti, spoznavanje novih vsebin in pridobivanje znanj,
izboljšanje samopodobe in počutja).
Pri otrocih, ki imajo prekomerno telesno maso in/ali povečan delež maščobe, je z
gibalnega vidika najpomembnejših pet področij17:
a) skozi proces vadbe delovati v aerobno-anaerobnih pogojih napora (izboljšanje
srčno-žilne vzdržljivosti kot podlage za zdrav način življenja in nadaljnjo vadbo;
posledica prilagoditve telesa je ustrezna poraba energije);
b) vključiti vadbo za moč večjih mišic in tistih, ki so premalo obravnavane, vendar
za zdravje pomembne (učenje pravilne izvedbe gibanja; povečanje
moči/zmogljivosti večjih mišic; tudi povečanje moči globokih mišic trupa in
mišic medeničnega dna);
c) izboljšati koordinacijo gibanja in ravnotežje (vpliv na živčni sistem – izboljšanje
procesov zbranosti, pomnjenja, predvidevanja, izboljšanje povezave med
mišljenjem in gibanjem ipd.; povečevanje raznolikih gibalnih izkušenj; v
17 Sicer pa so izhodišča tudi pri otrocih z ustrezno telesno maso podobna, utegne se razlikovati le raven
obremenitve.
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povezavi z vadbo za moč preko večje spretnosti tudi zmanjšanje možnosti
poškodb gibal);
d) biti pozoren na telesno držo vadečih (sprotno opozarjanje na pravilen položaj
posameznih delov telesa; krepitev in raztezanje tistih mišic, ki vplivajo na
neustrezno telesno držo posameznika);
e) izpopolniti izvedbo premikanja (tj. izboljšanje tehnike gibanja, npr. tehnike hoje
in teka; izboljšanje učinkovitosti/ekonomičnosti gibanja; tudi preprečevanje
nepotrebnih poškodb iz tega vzroka).
Videmšek idr. pišejo o pojavljanju poškodb pri šolski športni vzgoji, ki so sicer redkejše
od tistih v prostem času, vendar še vedno prisotne (17). Sam namen vadbe v okviru
zdravstva (in programa 5 4 3 2 1 0 GREMO) je tudi zvišanje stopnje varnosti na
področju poškodb. Previdnost je usmerjena v poudarjanje pomena ogrevanja,
pravilen in postopen izbor vaj, ustrezno zaščito nevarnih pripomočkov, orodij in
prostora ter prilagajanje vadbenih značilnosti skupini (znotraj nje tudi posamezniku) –
med drugim sem spada tudi primeren izbor/prilagoditev igralnih oblik glede na
prostor, glede na del vadbene enote in glede na raven razvitosti gibalnih sposobnosti
vadečih. Seveda pa je pomembno, da vadeči upoštevajo predhodno postavljena
pravila vadbe, povezana z varnostjo (npr. ustrezna športna oprema, upoštevanje
pravil glede omejitve prostora med igralno obliko, upoštevanje nasvetov glede
pravilnosti izvedbe posamezne vaje).
Znotraj vadbenega procesa je smiselno in učinkovito tudi psihofizično sproščanje (18,
19). Največkrat se ga izvede v sklepnem delu vadbene enote, kot del umirjanja (poleg
razteznih vaj). Pogosti načini sproščanja so: dihalne vaje, mišično napenjanje in
sproščanje ter miselno predstavljanje (t. i. imaginacija/vizualizacija) vsebin, ki
sproščajo (lahko tudi povezava omenjenih sklopov). Vsebine sproščanja pa nakazujejo
še na eno pomembno področje telesne vadbe – spodbujanje ustvarjalnosti in možnost
samostojnega odločanja udeležencev vadbe – smiselno je, da je to področje prisotno
skozi celoten proces vadbe (npr. vadeči izvaja poljubno vajo ali pa poljubno poveže
predhodno predstavljene načine gibanja), vendar v primernem razmerju z ostalimi
načini izvedbe.
Igralne oblike so sestavni del vadbene enote, še posebej pri mladih so zelo zaželene,
vendar je pri skupinah posameznikov, ki imajo odstopanja v telesni zmogljivosti ali
telesni značilnosti (kot je prekomerna telesna masa ali prekomerno povečan delež
maščobe), pomembno, da sestavina primerjanja med posamezniki ni pretirano
izražena, saj lahko še dodatno negativno vpliva na samopodobo in postavlja vrednoto
idealne telesne postave previsoko. 18 Z vidika posameznika je vadbeni proces (in

18 Pretirana tekmovalnost (preveč igralnih oblik) utegne tako primerjanje spodbujati. To že dovolj počne
samo okolje/družba (20). Idealna telesna postava je pri marsikom previsok cilj, katerega posameznik tudi
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celotna obravnava nasploh) usmerjen v uspešno izpolnjevanje nalog (prilagojene so
tako, da jih lahko opravijo vsi vadeči19) (22).

TUDI TEORETIČNE VSEBINE SO POMEMBNE
Vključevanje mladih v športno dejavnost je odvisno tudi od gibalnih znanj, ki
posameznikom omogočajo predvsem zunanji prikaz njihove gibalne učinkovitosti in
teoretičnih znanj, ki osmišljajo posameznikovo športno dejavnost (23) in zvišujejo
motiviranost (24). Pri mlajših otrocih sta najučinkovitejša načina ohranjanja
radovednosti manipulacija in raziskovanje novih predmetov, ki so za obravnavano
vsebino pomembni; pri starejših otrocih pa imajo lahko podoben učinek
kompleksnost naloge, dobro zasnovana vsebina in praktična (a zahtevnejša) vprašanja
(24).
Pomembno je, da se mladi zavedajo, kakšne učinke ima telesna vadba, kolikšna je
priporočljiva količina (tudi predstavitev smernic za omenjeno starostno skupino) in
zakaj je tako. Predvsem pa je smiselno spodbujanje zavedanja o lastni telesni
zmogljivosti – prednostih in pomanjkljivostih ter kako slednje izboljšati. Telesna vadba
naj bi bila predstavljena kot del zdravega načina življenja, poleg nje tudi ostale
sestavine (npr. prehrana, kakovostni odnosi, sprostitev, primerno spanje in počitek,
prednosti in slabosti sedečega načina življenja ter pretirane uporabe tehnologije) in
njihovo medsebojno vplivanje. Smiselno je, da so take vsebine posredovane na
ustrezen pedagoški način že med vadbo (za povečanje možnosti dolgoročnega učinka
je vadečim skozi vadbeni proces na ustrezen način predstavljena smiselnost in
podrobnosti posamezne praktične vsebine, način posredovanja pa prilagojen
mišljenju vadečih), prav tako pa so delavnice organizirane ločeno od vadbe (kar je tudi
vsebina programa 5 4 3 2 1 0 GREMO).
Vključevanje telesne dejavnosti v dnevna opravila
Namen programa 5 4 3 2 1 0 GREMO je tudi prenos gibalnih dejavnosti v vsakodnevno
življenje.
Poudariti je treba vključevanje dnevnih opravil, ki jih človek lahko naredi z lastno silo
(predvsem domača opravila in premikanje/prevoz). Ta v sodobnem načinu življenja
pogosto izvajamo s pripomočki ali celo nadomestki (npr. prevoz z avtomobilom).
Uporaba lastne sile je smiselna predvsem pri potovanjih na bližnje razdalje (t. i.
na daljši rok težko doseže (učinkovitejša vrednota je postopno vpeljevanje in izboljševanje zdravega
načina življenja, primernejša telesna postava pa se zgodi kot spontana posledica).
19 V tem primeru sta še toliko pomembnejši in nujno potrebni diferenciacija (organizacijski ukrep, s
katerim so učenci znotraj skupine glede na razlike in cilje razdeljeni v manjše podskupine) in
individualizacija (učno načelo – zaradi individualnih razlik dodatno prilagajanje vadbenega procesa
posamezniku, ko je to mogoče) (21).
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»aktivni transport«) – vožnja z dvigalom v večstanovanjskem objektu (namesto hoje
po stopnicah) že spada v slednje področje, prav tako vožnja z avtomobilom (namesto
s kolesom/peš – če varnost otroka ni ogrožena). Kjer je mogoče, se telesno dejavnost
poveže z druženjem in kakovostnim preživljanjem prostega časa (tudi igralne oblike, ki
vključujejo gibalno dejavnost). Smiselno je, da se mladi naučijo različnih načinov
prevoza z lastno silo (poleg hoje in kolesarjenja npr. tudi z rolerji).
Kot pri ostalem vedenju, so tudi na tem področju starši in ostali člani družine zgled
otrokom – priporočljivo je, da se omenjenih nasvetov držijo tudi oni. Strokovnjak s
področja telesne dejavnosti in športne vadbe, ki je vključen v program 5 4 3 2 1 0
GREMO, bo smiselno (posamezniku) pomagal pri prenosu gibalnih dejavnosti v
dnevne dejavnosti. »Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu
je optimalni razvoj otroka (25)!«
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Primer tematskih sklopov
Anja Šešum
TEMATSKI SKLOP (starost: 6–10 let)
mesec
ure vsebine
oktober
3
Naravne oblike gibanja (oblike hoje,
tek, meti, skoki, plazenja, lazenja,
potiskanja, vlečenja).
Razvijamo s poligoni ter štafetami.
november
4
Naravne oblike gibanja (oblike hoje,
tek, meti, skoki, plazenja, lazenja,
potiskanja, vlečenja).
Razvijamo s poligoni, štafetami ter
elementarnimi igrami.
Elementarne igre za razvoj moči,
koordinacije ter vzdržljivosti.
Učenje atletske abecede.
december
3
Naravne oblike gibanja (poligoni).
Elementarne igre (moč, natančnost,
koordinacija).
Vaje za raztezanje.
januar
4
Igre z elementi teka in premagovanje
ovir v prostoru.
Vaje za raztezanje.

februar

4

marec

4

april

4

maj

4

Gimnastične vaje, poskoki z oporo na
rokah, plezanje po letveniku.
Poligoni s premagovanjem ovir v
prostoru.
Igra nogometa, dvoranskega hokeja,
odbojke s prirejenimi pravili.
Atletska abeceda, gimnastične vaje.
Poligoni za koordinacijo.
Elementarne igre.
Teki in hoja v naravi.
Gimnastične vaje.
Igre iskanja.
Atletska abeceda.
Gimnastične vaje.
Igre z žogo v naravi spretnosti z žogo.

cilji
Razvoj moči in
koordinacije.
Razvoj moči,
vzdržljivosti,
koordinacije.
Usvajanje znanja
atletske abecede.

Razvoj vzdržljivost,
moči in natančnosti.
Dodatno tudi razvoj
gibljivosti.
Razvoj tekaškega
koraka.
Razvoj vzdržljivosti,
socialnih veščin,
samokontrole.
Ohranjanje gibljivosti.
Razvoj moči,
vzdržljivosti in
spretnosti z žogo.

Razvoj moči, gibljivosti
in spretnosti znotraj
iger.
Razvoj vzdržljivosti,
moči ter orientacije v
prostoru.
Razvoj moči,
vzdržljivosti in
spretnosti z žogo.
Usvajanja družbenih
norm in pravil igre.
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Otroci med 6. in 10. letom starosti vstopijo v tako imenovano obdobje »Zlatih let
gibalnega razvoja«. Zato je zelo pomembno, da v tem obdobju razvijemo
pomembne gibalne sposobnosti (26). Njihov razvoj pa moramo zaradi starosti,
telesne teže in posameznikovih posebnosti ustrezno prilagoditi. Poleg tega je
pomembno tudi, da sami organizaciji vaj namenimo veliko mero domišljije. Vaje
morajo namreč biti zanimive in raznolike, da se otroci zabavajo in v njih uživajo.
Ni skrivnost, da otroci za ukvarjanje s športom potrebujejo motivacijo. Za
vključenost v šport navajamo tri poglavitne motive. Otroci si želijo socialne
sprejetosti in podpore s strani vrstnikov in odraslih, želijo si razviti in pokazati
gibalne sposobnosti ter se pri vadbi zabavati (27). Vadba otrokom ne sme
predstavljati bremena, temveč jo morajo doživljati kot aktivno druženje s
prijatelji. Cilj programa je, da vadba otroke navduši do te mere, da se je radi
udeležujejo. Kot metodične enote tako uporabljamo elementarne igre, poligone
in štafete (24). Glavni namen je razviti gibalne lastnosti otrok, zmanjšati njihovo
telesno maso ter predstaviti šport kot vrednoto oz. način življenja.
Uvodni del
Uvodni del je sestavljen iz najrazličnejših elementarnih iger, ki povzročijo dvig
telesne temperature in so zabavne za otroke. Igre so prilagojene populaciji tako,
da ne vključujejo veliko poskokov (zaradi sklepov). Pravilno se naučimo izvajati
tudi gimnastične vaje, ki jih kasneje uporabljamo pri urah, jih nadgrajujemo ter
dodajamo nove in zahtevnejše oblike.
Glavni del
Najpogostejša oblika dela v glavnem delu vadbe je poligon. Ta nam omogoča, da
vadeči premagujejo razne ovire in nevede razvijajo moč, gibljivost, ravnotežje ter
koordinacijo.
Za povečanje spretnosti, medsebojnega sodelovanja in emocionalne vključenosti
so primerne tudi štafetne igre, kjer se vadeči primerjajo med seboj. Začenjajo
razumeti, da tekmujejo kot ekipa in ne kot posameznik.
Zaključni del
V zaključnem delu je poudarek na dinamičnih in statičnih razteznih vajah za
razvoj gibljivosti.
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TEMATSKI SKLOP (starost: 11–15 let)
mesec
ure vsebine
oktober
3
Naravne oblike gibanja (oblike hoje,
tek, meti, skoki, plazenja, lazenja,
potiskanja, vlečenja).
Razvijamo s poligoni ter štafetnimi
igrami.
november
4
Naravne oblike gibanja.
Atletska abeceda.
Vadba po postajah.
december

3

januar

4

februar

4

marec

4

april

4

maj

4

Igre z žogo, v parih in trojkah.
Vadba po postajah (lastna telesna
teža).
Gimnastične vaje za moč.
Poligoni za razvoj koordinacije in
ravnotežja.
Gimnastične vaje, poskoki z oporo
na rokah, plezanje po letveniku.
Poligoni s premagovanjem različnih
nalog moči.
Igra nogometa, hokeja, odbojke s
prirejenimi pravili.
Vaje po ritmu, poskoki, obrati ...
Gimnastične vaje za moč po ritmu
glasbe.
Gimnastične vaje.
Teki in hoja v naravi.
Igre iskanja.
Atletska abeceda.
Gimnastične vaje.
Igra zunaj, spretnosti z žogo.

cilji
Razvoj moči,
koordinacije in
gibljivosti.

Razvoj moči,
vzdržljivosti in
koordinacije.
Razvoj vzdržljivosti,
moči, gibljivosti.
Razvijanje
vzdržljivosti,
koordinacije,
ravnotežja in
gibljivosti.
Razvoj moči,
vzdržljivosti, gibljivosti
in spretnosti z žogo.

Razvoj moči,
gibljivosti, vzdržljivosti
in občutka za ritem.
Razvoj vzdržljivosti,
moči in orientacije v
prostoru.
Razvoj moči,
vzdržljivosti in
spretnosti z žogo.
Razvoj socialnih
veščin, samokontrole.
Usvajanja družbenih
norm in pravil igre.
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Adolescenca se pri dekletih začne okrog 10. in pri fantih okrog 12. leta starosti,
zato v tem obdobju govorimo o adolescentih. Zaradi povečane telesne teže v
otroštvu ima večina prekomerno težkih adolescentov pomanjkanje gibalnih
vzorcev, ki jih z vadbo poskušamo nadoknaditi. Telesna dejavnost je nujna za
normalen biološki, mentalni in socialni razvoj. Nikakor ne smemo pozabiti na
zdravstveno komponento, vadba ima namreč dokazano pozitivne učinke na
zdravje mladih ljudi (24). Vadba je zato prilagojena in po težavnosti ter namenu
ni enaka tipični vadbi normalno težkih adolescentov. Poudarek je na učenju
osnovnih oblik gibanja, gimnastičnih vajah, vajah za moč z lastno telesno težo,
gibljivosti, koordinaciji in spretnostih z žogo. Podobno kot pri mlajših otrocih
uporabljamo veliko različnih iger, da zabrišemo monotonost in suhoparnost
pridobivanja različnih gibalnih sposobnosti. Glavni namen je, da adolescenti
razvijejo gibalne sposobnosti, zmanjšajo maščobno ter povečajo pusto telesno
maso. Dodatno pa želimo udeležencem predstaviti šport kot vrednoto in način
življenja.
Uvodni del
V ta del vključimo naslednje moštvene igre: nogomet, dvoranski hokej, odbojko
s prirejenimi pravili (z baloni, samo vzvraten tek, samo po eni nogi ...), lovljenje,
atletsko abecedo ... Ogrevanje naj ne traja več kot 20 minut. V uvodni del
vključimo tudi vaje za razvoj koordinacije in ravnotežja.
Glavni del
Vaje so prilagojene starosti in sposobnostim otrok. Izvajamo vadbo po postajah
in krožno vadbo. V vadbo vključimo med 6 in 10 postaj v minutnih ciklih. Število
ponovitev posamične vaje je odvisno od težavnosti in se giblje med 8 in 12.
Vključujemo tudi poligone, ki jih otežimo s tem, da povečamo težavnost nalog
in intenzivnost.
Zaključni del
V zaključnem delu je poudarek na dinamičnih in statičnih razteznih vajah za
razvoj gibljivosti. Veliko časa namenimo pravilni telesni drži in hoji. Vadbeno
enoto zaključimo z nekaj dihalnimi vajami.
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Pasti obravnave debelosti – motnje hranjenja
Vesna Markič
Obdobje otroštva in adolescence je obdobje intenzivnega razvoja, ko v sorazmerno
kratkem času prihaja do številnih velikih sprememb na različnih področjih. V tem času
je zato še toliko bolj izrazit vpliv raznovrstnih dejavnikov, ki sicer tudi v drugih
življenjskih obdobjih sooblikujejo značilnosti posameznikov.
To so genetsko-biološki dejavniki in dejavniki okolja. Med slednje prištevamo osebe,
ki so otroku najbližje, družino ter ožje in širše okolje, vključno z aktualnimi
družbenoekonomskimi in ekološkimi razmerami. Ob predpostavki zagotovljene
osnovne varnosti in odsotnosti pomanjkanja v širšem okolju (kar je marsikje po svetu
drugače) je za optimalno napredovanje pomembna možnost ustreznega varnega
navezovanja ter ustrezne podpore pri opravljanju razvojnih nalog v posameznih
razvojnih obdobjih.
Obdobje otroštva in mladostništva delimo glede na značilnosti ter vsebine in
spretnosti, ki jih posameznik v določenem času obvladuje, torej na zgodnje otroštvo
od 0 do 2 let, predšolsko obdobje od 2 do 5 let, zgodnje šolsko obdobje od 6 do 11 let
ter adolescenco od 11 do 18. Posebno obdobje pa je čas od 19. do 29. leta, specifični
čas mlade odraslosti, ki se predvsem v bogatejšem delu sveta kaže kot obdobje
podaljšanega postopnega prehoda v odraslost (1).
Od rojstva do drugega leta starosti so interakcije in vzorci navezave med otrokom in
njegovo pomembno negujočo osebo (mama, oče, skrbnik) izjemno pomembni za
kognitivni, govorno-jezikovni, socialni, čustveni in vedenjski razvoj. V času od 2. do 5.
leta postaja otrok samostojnejši in hkrati še močno vpet v odnos z negujočo osebo,
močno napreduje v razvoju, sposoben se je bolj kot v prejšnjem obdobju vključevati v
skupine vrstnikov, v iskanju ravnotežja med potrebo po zavetju pomembne osebe ter
avtonomijo se pri nekaterih otrocih pojavlja izrazitejša trma. V zgodnjem šolskem
obdobju otrokove sposobnosti bistveno napredujejo, otrok je pomembno bolj vpet v
zunanji svet, se vključuje v institucije zunaj doma in sprejema kulturne norme in
pravila (1).
Obdobje adolescence prinaša vrsto novih izzivov, pojavljajo se izrazite telesne
spremembe, spremembe v doživljanju ter nihanja razpoloženja. V ospredju je premik
zanimanja mladostnika od družine k skupini vrstnikov. Ta je zanj zelo pomembna,
ključno postaja biti sprejet med vrstnike in biti del te skupine. Poveča se tudi interes
za eksperimentiranje na še neznanih področjih in s tem tudi možnosti za nekatera
tvegana vedenja. V adolescenci se pojavlja vrsta razvojnih nalog. Čas, v katerem jih je
treba opraviti, se zgosti. To so predvsem razvojne naloge, ki vključujejo gradnjo
identitete, razrešujejo odnos do staršev in avtoritet, odnos do vrstnikov, odnos do
dela in poklicnih odločitev, odnos do partnerstva in spolnosti.
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Med 6. in 11. letom se otrok aktivno zanima za lastno telo. Če ima možnost, se
vključuje v različne dejavnosti, povezane z gibanjem, se primerja z drugimi in je zelo v
stiski, če doživlja omalovaževanje ali norčevanje iz nekaterih svojih lastnosti. V
obdobju adolescence postajata ukvarjanje z videzom, zdravjem, privlačnostjo ter
pomen lastnega telesa še pomembnejša. Veliko mladostnikov ni zadovoljnih s svojo
zunanjostjo. Nihanja razpoloženja in tesnobnost so pogosto povezana tudi z odnosom
do svoje zunanjosti in občutkom nesprejetosti zaradi nje.
V razvoju predvsem v času prehoda v adolescenco in v adolescenci opazimo precej
situacij, ki sprožajo žalost, tesnobnost, nezadovoljstvo s svojo zunanjostjo in s seboj
na sploh, še posebej, če se te razvojno pogojene značilnosti prepletejo z dodatnimi
dejavniki tveganja, kot so manj uspešno predelane razvojne naloge v prejšnjih
razvojnih obdobjih, neuspeh na za mladostnika pomembnem področju ter predvsem
kritiziranje ali posmehovanje v ožjem okolju doma, med vrstniki, pri učiteljih in
trenerjih, včasih tudi pri zdravstvenem osebju ter posredno prek sporočil medijev. To
pomembno pripomore k ranljivi samopodobi in nizkemu samospoštovanju, kar pa sta
dve pomembni jedrni značilnosti, prisotni tako pri debelosti kot pri motnjah
hranjenja.
Uporabljamo izraza motnje hranjenja in motnje prehranjevanja, ki označujeta različna
odstopanja na področju prehranjevanja. Motnje hranjenja so duševne motnje,
uvrščene v mednarodne klasifikacije duševnih motenj z značilnim potekom,
diagnostičnimi kriteriji in terapevtskimi pristopi. Motnje prehranjevanja so blažja
odstopanja od priporočenega zdravega prehranjevanja. Gre lahko za neješčnost po
preboleli virozi, redno izpuščanje zajtrka ali pa odklanjanje določene hrane. V ta sklop
sodi tudi preskakovanje obrokov zaradi dolgotrajnih in še podaljševanih delovnih
urnikov, zaradi šolskih ter še dodatnih zunajšolskih dejavnosti. Zaradi nezmožnosti
usklajevanja vseh obveznosti in urnikov, kar je v družinah pogosto, izpuščamo tudi
skupni dnevni družinski obrok, ki ga sicer zelo priporočamo.
Bolj izražene in trajne motnje prehranjevanja pri posamezniku pa so blizu subklinični
sliki motenj hranjenja. Prisotni simptomi ne zadoščajo za diagnozo, a napovedujejo
možnost razvoja motenj na telesnem, vedenjskem, socialnem in čustvenem področju
razvoja. Otroci in mladostniki, ki so rizični za razvoj ene od oblik motenj hranjenja,
lahko dlje časa opozarjajo nase z naslednjimi značilnostmi: vztrajno prisotne motnje v
prehranjevanju, strah pred debelostjo in idealiziranje suhosti, moten odnos do
lastnega telesa, motena zaznava oblike telesa in teže, izrazito ukvarjanje s telesno
težo in videzom ter pretirana telesna vadba in tudi uporaba različnih sezonskih diet za
izgubo kilogramov. Pri otrocih in mladostnikih so ti znaki zelo pomembni in k
ustreznemu zdravljenju je treba
hitro pristopiti. Zgodnja intervencija lahko
pomembno vpliva na prognozo.
Motnje hranjenja so kronične, dolgotrajno nastajajoče duševne motnje, ki se
najpogosteje začnejo v adolescenci, nemalokrat v otroštvu ter prehodu iz otroštva v
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adolescenco. Starostna meja nastopa motenj hranjenja se niža. Motnje hranjenja so
pogostejše pri deklicah, vendar je opaziti porast težav pri fantih. Razmerje med
spoloma pri otrocih in mladih je 1 : 6. Adolescenca je kritično obdobje razvoja, v
katerem se pojavi okno ranljivosti za motnje hranjenja.
V otroštvu in mladostništvu je ves čas v ospredju razvoj, ki hkrati pomeni tudi stalne
spremembe. Kognitivni in telesni razvoj v teh razvojnih obdobjih vpliva tudi na
različno sliko bolezni v otroštvu, v mladostništvu in kasneje v odrasli dobi. Pri mlajših
namesto izgube teže lahko opažamo zgolj zastoj v pridobivanju pričakovane teže in
višine, na kar moramo biti posebno pozorni. Pri njih pogosto ni opaziti skrbi v zvezi s
svojim telesom in videzom niti izrazitih vedenjskih posebnosti pri prehranjevanju. Pri
mladostnikih lahko opažamo izgubo telesne teže, tudi nepojasnjen zastoj v
pričakovani rasti, odlog pubertete, nenavadno vedenje pri prehranjevanju,
intenzivnejšo vadbo, ponavljajoče se bruhanje in nezadovoljstvo z lastnim telesom.
Etiologija motenj hranjenja je povezana s prepletom različnih dejavnikov, ki se zgodaj
zakoreninijo, se seštevajo in med seboj součinkujejo. To so biološko genetski dejavniki
tveganja, sociokulturni dejavniki tveganja (ideal lepote in vitkosti, spremenjene
vrednote, pomen videza, zunanjosti in uspešnosti, spremenjena vloga ženske in
moškega, spremenjeno vsakdanje delovanje družine, mediji in njihova sporočila) in
družinski dejavniki. Med slednje sodijo nefunkcionalni odnosi v družini,
nefunkcionalen odnos med partnerjema, kronične telesne in duševne bolezni v
družini, odnos staršev do hrane ter telesno, čustveno in spolno nasilje (2, 3).
Prepoznavanje različnih dejavnikov, ki vplivajo na nastanek motnje, je pomembno
zaradi prepoznavanja same motnje, ki včasih lahko poteka tudi na način, da jo je sprva
težko zaznati. Predvsem pa je prepoznavanje dejavnikov pomembno tudi zaradi
načrtovanja oblik pomoči. Ob tem je treba skrbeti, da pri prepoznavanju opisanih
dejavnikov ne nastopimo na način iskanja edinega velikega vzroka, saj takega ni.
Hkrati moramo paziti, da pri osvetljevanju dejavnikov tveganja ne iščemo krivcev ali
odgovornih (razen v primerih nasilja, kjer mora povzročitelj sprejeti odgovornost), saj
s tem poslabšamo možnosti za ustrezen terapevtski pristop.
Med motnje hranjenja uvrščamo anoreksijo, bulimijo, kompulzivno prenajedanje,
ortoreksijo in bigoreksijo (4).
Za anoreksijo je značilno, da lahko nastopi zgodaj, na prehodu iz otroštva v
adolescenco. Značilen je strah pred debelostjo ter moteno doživljanja lastnega telesa.
Indeks telesne mase je pod 17,5. V otroštvu, kjer se zaradi rasti in razvoja indeks
telesne mase spreminja in kjer je osnovni znak bolezni nepridobivanje pričakovane
teže in višine, je pomemben padec ali zastoj na pričakovani krivulji rasti in teže. Pri
anoreksiji ločimo dva podtipa, in sicer restriktivno anoreksijo, kjer gre za vzdrževanje
nizke teže s stradanjem in/ali intenzivnim gibanjem, ter purgativno anoreksijo, kjer
gre za vzdrževanje nizke teže z bruhanjem, uporabo diuretikov, odvajal in/ali
intenzivnim gibanjem.
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Bulimija nastopa nekoliko kasneje kot anoreksija, najpogosteje na prehodu iz
adolescence v odraslost, čeprav se lahko pojavlja tudi prej. V ospredju je strah pred
debelostjo ter ponavljajoča se obdobja prenajedanja. Tem sledijo hoteno izzvano
bruhanje ter uporaba diuretikov in odvajal pri purgativni obliki ali obdobja stradanja
in intenzivnega gibanja pri nepurgativni obliki bulimije. Pri bulimiji je indeks telesne
mase najpogosteje v okviru normale. S časom lahko tudi anoreksija preide v bolj
bulimično sliko motnje.
Za kompulzivno prenajedanje so značilna ponavljajoča se obdobja prenajedanja, ki pa
jim ne sledijo vzorci obnašanja za zniževanje telesne teže, kot je to pri bulimiji.
Prisoten je občutek pomanjkanja nadzora nad lastnim hranjenjem, telesna teža je
večinoma prekomerna z indeksom telesne mase nad 25.
Pri ortoreksiji gre za obsedenost z »zdravo«, biološko neoporečno hrano, kar
postopoma vodi do izrazitih prehrambnih omejitev ter se praviloma stopnjuje z vse
strožjim izborom jedi, močno težnjo po nadzoru nad zaužitim ter s tesnobnostjo.
Pogostejša je pri mladih ženskah, lahko se pojavlja pri adolescentih obeh spolov,
starost začetka težav pa se je začela nižati.
Bigoreksija se kaže kot obsedenost s potrebo po mišičastem telesu, obolevajo pa
predvsem fantje v srednji ali pozni adolescenci. Prisotni so motena telesna shema,
uživanje proteinsko zelo bogate hrane in dodatkov, redna intenzivna vadba za
krepitev mišičevja ter tudi uporaba anabolnih steroidov.
Debelost ni uvrščena med motnje prehranjevanja, tudi ni motnja hranjenja, med
opisanimi kategorijami pa vendar opažamo nekaj prehajanja. Osnovni dejavniki za
pojav debelosti, ki vključujejo genetske dejavnike ter prekomerni vnos energije glede
na premajhno porabo, ne delujejo zgolj v medsebojni soigri (5, 6). Pridružujejo se jim
namreč mnogi dejavniki, ki jih opažamo tudi pri drugih dveh, zgoraj opisanih
kategorijah. Tako je v tej luči med različnimi podobami težav, ki so povezane s hrano,
precej stičnih točk (7).
To dejstvo ima svoje pasti. Ena med njimi je možnost prehajanja iz ene bolezenske
slike v drugo ali njuno ali njihovo kombiniranje. V neki fazi razvoja posameznika ali
razvoja motnje lahko pride do seštevanja in dopolnjevanja skupnih dejavnikov
tveganja.
Po drugi strani pa prav s pomočjo teh skupnih elementov lahko najdemo pristope, ki
bi preprečevali razvoj več motenj. Zaradi porasta prevalence debelosti, motenj
prehranjevanja in motenj hranjenja pri mladih je poraslo tudi strokovno zanimanje za
iskanje celostnega pristopa k prevenciji teh motenj. Cilji raziskav so bili prepoznavati
skupne dejavnike tveganja in seveda zaščitne dejavnike, ki imajo določen vpliv na
pojav in/ali vzdrževanje več oblik motenj, povezanih s prehranjevanjem in telesno
težo (8, 9, 10, 11). Tako so nekatere raziskave osvetlile najbolj izrazite skupne
dejavnike tveganja (12, 13). Kot pomembni so se izkazali naslednji zaščitni dejavniki in
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dejavniki tveganja: samospoštovanje, zgled staršev, podpora staršev, bližnje okolje, ki
podpira zdravo prehranjevanje in vsem omogoča primerne gibalne dejavnosti,
depresivnost, nezadovoljstvo z lastnim telesom, ponavljajoča se uporaba različnih
diet, uporaba medijev, predvsem televizije (kar deluje po več poteh – sedenje in
prigrizki, oglaševanje prehrambnih izdelkov ter promocija kulta videza in vitkosti), ter
draženje in zasmehovanje zaradi prekomerne telesne teže (14, 15).
Ko pristopamo k otroku in mladostniku s prekomerno težo, se moramo zavedati že
obstoječega splošnega vzdušja zavračanja debelosti in stigmatiziranja v številnih
splošnih vsakdanjih življenjskih situacijah, v medijih, otrokovi neposredni okolici, tudi
med odraslimi, ki otroka spremljajo na njegovi šolski ali športni poti, tudi v nekaterih
situacijah v zdravstvu, tudi v otrokovi družini, predvsem izrazito tudi med vrstniki.
Otrok ali mladostnik, ki se je skupaj z družino odločil, da bo sodeloval v programu
»5 4 3 2 1 0 GREMO«, je v zvezi s svojo postavo verjetno že veliko slišal in o tem
premišljeval. Pogosto je debelosti pridružena ranljiva samopodoba, na kar moramo
biti posebej občutljivi. Na prehodu v adolescenco in v adolescenci postanejo
vprašanja videza, odnosa do lastnega telesa ter sprejetosti med vrstniki izrazito
pomembna. Hkrati s tem pri otrocih s prekomerno težo lahko postane vključevanje
med vrstnike vse manj zadovoljujoče in borno zaradi primerjanja sebe z drugimi,
lastnega umika ali zavračanja s strani vrstnikov.
Zato je treba posebej skrbno in z veliko občutka, v sproščenem vzdušju predstaviti in
podpreti vsebine, ki bodo otroku pomagale k bolj ustreznemu prehranjevanju in
gibanju. Pri tem pa je treba ves čas slediti otroku ali mladostniku ter biti pozoren na
druge otrokove značilnosti in močna področja, ki niso povezana s težo, jih opaziti,
pohvaliti. Treba je tudi pustiti prostor, da lahko otrok ali mladostnik izrazi svoje
nelagodje, nezadovoljstvo ali jezo, sram in strah. Z iskreno radovednostjo in
zanimanjem se je treba posvetiti vsebinam, ki jih otrok ali mladostnik prinaša na
srečanja.
Ob konkretnih priporočilih glede ustreznega prehranjevanja in gibanja moramo vnesti
sproščenost, igrivost in prostor za spontano sodelovanje. S pravo mero empatičnosti
je treba vzdrževati energijo za spremembo ter za opravljanje dogovorjenih
obveznosti, ki prek sledenja algoritmu 5 4 3 2 1 0 postopoma vodijo k cilju. Cilj je, da
otrok in njegovi bližnji pridobijo navade zdravega načina življenja, kar s seboj prinaša
tudi spremembo telesne mase.
Izogibati se moramo tudi primerjavam in vnašanju tekmovalnosti med udeleženci ob
siceršnjem spodbujanju medsebojnega sodelovanja. Vsakokrat je pomembno izražati
zanimanje za vsakega individualno brez vsiljivih vprašanj, temveč z odprtimi vprašanji,
ki omogočajo nadaljnji pogovor, ga podpreti pri njegovih prizadevanjih in se zanimati
za njegovo pripoved. Pomembno je ustvarjanje sproščenega vzdušja, kjer je možno
izražanje občutkov. V programu sodelujejo tudi starši, ki so glavni pri podpori svojim
otrokom. Nekateri starši, kljub iskreno dobrim namenom in naklonjenosti svojim
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otrokom, včasih niso povsem vešči primerne podpore in jim je pri tem treba
pomagati.
Otrokom in mladostnikom, pri katerih bomo ob takem pristopu zaznali večjo stopnjo
tesnobnosti, čustvenih težav, oteženega sodelovanja, umika, tistim, ki bi v
sprejemajočem vzdušju spontano izpovedali uporabo neustreznih načinov
nadzorovanja telesne teže (stradanje, izpuščanje obrokov, bruhanje, uporaba
odvajal), ali pri katerih zaznamo, da so v zelo specifični, naporni družinski situaciji,
moramo ponuditi še druge oblike strokovne pomoči. Pomembno je, da to storimo
brez zavračanja ali izključevanja, temveč s pogovorom skupaj s starši v sprejemajočem
vzdušju. Program vključuje pomoč psihologa za otroke, mladostnike in družine, ki
potrebujejo poglobljeno strokovno presojo glede stopnje izraženih težav in
obravnavo.
Poleg predajanja pomembnih vsebin, vezanih na zdrav življenjski slog, je treba pri
otrocih in mladostnikih imeti ves čas v mislih razvojni vidik ter krepitev samopodobe
in samospoštovanja.
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Vodenje skupin
Julija Pelc
UVOD
Izvajanje programa 5 4 3 2 1 0 GREMO poteka praviloma v skupinah, kjer posamezniki
pridobivajo ustrezna znanja in veščine. V skupine so vključeni posamezniki z različnimi
potrebami in vzorci delovanja, kar vpliva na kakovost medosebnih odnosov, posredno
pa tudi na pot doseganja ciljev. Ovire, na katere naletijo na tej poti, lahko izzovejo
intenzivne čustvene odzive, pa tudi konfliktne odnose. Za delo v skupinah je tako
poleg strokovnega znanja o prehrani in pomenu zdravega življenjskega sloga treba
obvladati veščine poučevanja in prepoznavanja različnih stilov učenja, potrebno je
védenje o kakovostnem vodenju skupin, prepoznavanju skupinske dinamike in
razvojnih faz skupine. Ob tem je pomembno tudi poznavanje značilnosti razvojnopsiholoških obdobij, dinamike težav na področju čustvovanja in vedenja, ki so
povezane z doživljanjem in soočanjem s prekomerno telesno maso in drugimi
težavami, ki spremljajo ta problem. V prispevku odstiramo smernice za delo s
skupinami otrok, mladostnikov in staršev.
Življenje posameznika je tesno povezano z bivanjem in učenjem v različnih skupinah.
Prva od njih je družina. V njej pridobivamo izkušnje in veščine za življenje. Z
odraščanjem dobijo poleg družine pomembnejše mesto tudi druge osebe, kot so:
vrstniki in vzgojitelji, učitelji, mentorji, trenerji. V različnih skupinah posameznik
pridobiva različne informacije o sebi, v njih zadovoljuje temeljne psihološke potrebe
(varnost, pripadnost, sprejetost, ljubezen, moč, svoboda, zabava …), sooblikuje
samopodobo in občutek lastne vrednosti.
Ljudje smo hkrati del več skupin. Posamezniki v skupinah vplivajo drug na drugega.
Član skupine, še posebej pa mladostnik, se z izbrano skupino ali določenimi
posamezniki v skupini poistoveti, prevzame lahko specifično razmišljanje, vedenje in
vloge, odvisno od okolja, namena in osebnih značilnosti posameznika, občutka lastne
vrednosti, stopnje samozaupanja ter že osvojenih veščin in strategij za soočanje z
ovirami in izzivi. Na formalen in/ali neformalen način se v skupinah oblikujejo tudi
specifične norme vedenja, ki usmerjajo posameznika in skupino kot celoto k
doseganju individualnih in/ali skupinskih ciljev in na svojski način prispevajo k
izgradnji posameznikove samopodobe in identitete (1).
Glede na namen skupine, v katero je posameznik vključen, in glede na osebni cilj, kaj v
skupini želi doseči, skupina postane tisto okolje, ki pomembno sooblikuje njegove
spremembe. Ob tem se ne more izogniti dinamiki, ki se odvija med člani skupine in v
odnosu do vodje skupine. V vsaki skupini imajo lahko posamezniki kljub skupnemu
cilju tudi druge interese in potrebe, soočajo se lahko s tekmovalnostjo, borbo za
naklonjenost vodje, z veseljem ob napredku in razočaranjem ob neuspehu. To, kar je
videti navzven, ne ustreza nujno tistemu, kar se skriva v notranjosti posameznika:
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ranljivost in sram lahko prekrivata jezo, pretirani nemir, nestrpnost, borbo za premoč,
položaj v skupini ipd. Ob opisanem je pomembno soustvariti okolje, ki omogoča
prepoznavati smisel in namen ter udejanjati ustvarjalnost, varnost, pripadnost,
spodbujati refleksijo, premislek o tem, kaj in na kakšen način posameznik prispeva k
realni situaciji, kaj želi zase in kaj je pripravljen vložiti, da bi želeno tudi dosegel.
Slednje bo lažje dosegal v okolju, ki je odprto za pogovor tudi o konfliktnih situacijah,
nestrinjanju, izražanju neprijetnih občutkov in čustev, v katerem ni tabu tem in kjer se
neguje radost druženja in medsebojne podpore. V takšnem okolju se lahko krepi
posameznikovo samospoštovanje, med sebi enakimi lažje doživi občutek razumevanja
in krepi odpornost na negativne dražljaje, ki jih doživlja in se je sposoben nanje
odzivati neposredno v odnosih s člani skupine.

SKUPINA V PROGRAM
Oblikovanju skupin je vselej pomembno nameniti posebno pozornost (2). Na ta način
lahko soustvarjamo bolj pozitivno učno okolje in vplivamo na razvoj pozitivnega
vzdušja v skupini, s tem pa tudi večamo motivacijo za uresničevanje ciljnih sprememb.
Pri sestavljanju skupin je pomembno predhodno:
•
•

•

•

•
•

•
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določiti merila izbire članov skupin,
upoštevati, da delo poteka v majhnih skupinah s stalnim članstvom (zaprta
skupina), skupina pod šest članov praviloma ne omogoča dovolj dinamične
skupinske izkušnje,
skrbeti za primerno skladnost glede na starost vključenih oseb, kar omogoča
lažje približevanje k razvojnopsihološkim potrebam posameznika in skupine
kot celote,
skrbeti za uravnoteženost skupine glede na spol (paziti, da v skupini ni samo
en fant ali eno dekle, samo en mladostnik med starostno mlajšimi otroki, en
mlajši otrok med mladostniki …),
upoštevati, da skupine za starše potekajo ločeno od skupin za otroke, razen v
primeru, ko je njihovo združevanje posebej načrtovano,
upoštevati individualne posebnosti oseb, še posebej v skupinah otrok in
mladostnikov, in sicer s prepoznavanjem dejavnikov tveganja (večje težave na
področju uravnavanja lastnega vedenja, čustvovanja, odzivanja, negativna
samopodoba, večja ranljivost in manjša odpornost na stres, strategije za
reševanje težav itd.) in prepoznavanje virov moči (kaj radi počnejo, kje so
uspešni, imajo odraslo osebo, ki jih podpira, s čim se lahko potrdijo v skupini,
itd.),
pridobiti mnenja strokovnjakov, ki morebiti že vodijo specialistično obravnavo
posameznika (otroka, mladostnika ali družine), če se to izkaže kot pomembno
za uspešno sodelovanje v programu.

POGOJI ZA USPEŠNEJŠE DELO V SKUPINI
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

upoštevati optimalna merila za sestavo skupin,
preveriti motiv in raven motivacije za sodelovanje v programu (tudi pri
starših, osebah, ki bodo podpirale otroka v programu),
nuditi natančne informacije o programu, pogojih sodelovanja in pričakovanih
nalogah, obvezah vključenih,
preveriti razumevanje posredovanih sporočil in dajati realna, celostna
povratna sporočila,
spodbujati k redni prisotnosti vključenih na organiziranih aktivnostih v okviru
programa,
poudariti pomen vztrajnosti in vključenosti družine v program, saj se otroci
učijo in dodatno motivirajo ob vzgledu in podpori zanj pomembnih oseb,
določiti prostorsko in časovno kontinuiteto ter predvideti področja, ki jih je
treba vključiti v dogovor o sodelovanju (rednost in točnost prihajanja,
sporočanje odpovedi (kdaj, komu, kako), tehtanje, beleženje dnevnika,
dogovor o zaupnosti, prepoved vsakršne oblike nasilja (zbadanje, žaljivke,
odrivanje ipd.), način sporazumevanja, informacije o različnih vzvodih
podpore in pomoči tekom programa in kako do njih priti, ko bo treba,
vključevanje drugih strokovnjakov),
izbirati ustrezne metode in tehnike kakovostnega vzpostavljanja stika in
strategij celostnega podajanja znanj (multisenzorno učenje),
poznavanje psiholoških značilnosti posameznih razvojnih obdobij, znanje o
skupinski dinamiki, vodenju skupin, prepoznavanju vlog, oblik obrambnega
vedenja, posebnostih odzivanja, tudi pri vodji (transfer, kontratransfer) itd.,
strokovna usposobljenost izvajalca in pravočasna pripravljenost na izvedbo
programa, določene aktivnosti, vključno s pripomočki, gradivom za delavnice,
sprotna evalvacija dela, doseganja zastavljenih ciljev, prepoznavanja
dejavnikov tveganja in podpore pri izvajanju načrtovanih vsebin.

DOGOVORI IN PRAVILA V SKUPINI
Pri sklepanju dogovora o sodelovanju v programu in delovanju v skupini upoštevamo
razvojno stopnjo in doseženo osebnostno zrelost otrok in mladostnikov. Pravila
sodelovanja predstavljajo pomemben okvir za doseganje uspeha v programu, njihovo
udejanjanje pa naj ne omejuje želene spontanosti in sproščenosti v skupini. Jasnost
dogovorov in pravil v skupini pri posamezniku krepi občutek varnosti in zaupanja,
krepi spoštovanje meja, daje orientacijo in pomaga pri ohranjanju lastne notranje
strukture. Na začetku procesa udeležence konkretno poučimo in seznanimo o:
•
•

pravilu zaupnosti,
organizacijskih podrobnostih (o kraju, času in dolžini srečanja, kaj zanj
potrebujejo, pričakovani prisotnosti, o načinu sporočanja odsotnosti,
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•
•
•

nadomeščanju izpada, za lažje sodelovanje in informiranje izmenjajmo
pomembne osebne podatke v skladu s sprejetim protokolom izvajanja
programa),
njihovih nalogah, obveznostih – odgovornostih in posledicah kršitev
dogovorov,
načinu sporazumevanja,
prepovedi vseh oblik nasilja in nujnosti spoštovanja meja ter načinih
reševanja konfliktov.

Blustein pravi, da je pomembno, da dogovore s sodelujočimi uveljavljamo na
pozitiven način, smo pri tem predvidljivi in delujemo po načelu »zmagam–zmagaš«,
sklepamo sprejemljive kompromise, kjer je to možno in potrebno, in ne nazadnje:
smo realni, v komunikaciji jasni in odkriti (3). Izogibamo se načinom, ki stik z drugimi
prekinjajo: kritiziranje, moraliziranje, priznavanje vrednosti, simpatiziranje, podpora,
spraševanje, navzkrižno zasliševanje, umik, sarkazem, humor ob nepravem času,
poučevanje, pretirano hvaljenje, moraliziranje, grožnje, ustrahovanje (4). Sogovornik
se počuti nerazumljenega, kadar zmanjšujemo pomen čustvenega bremena, ki ga
doživlja, kadar uvajamo neustrezno kaznovanje ali ravnanje s posledicami kršitev, ki ni
izpeljano na način, ki omogoča povrnitev materialne ali odnosne škode ter ohranitve
odnosa.

PRIMERI DOGOVOROV O SODELOVANJU V SKUPINI
Na dejavnosti prihajam redno in točno z opravljeno domačo nalogo.
Sedim v krogu, da druge vidim v obraz.
K besedi se prijavim. Sogovornika poslušam.
Razmišljam o tem, kar sem slišal.
Preverjam, ali sem sogovornika razumel pravilno.
Izražam svoje mnenje. Govorim o sebi.
Sem spoštljiv. Vem, da besedno in fizično nasilje ni dovoljeno.
Naenkrat govori samo eden.
Vsako mnenje je pomembno, četudi se z njim ne strinjam.
Če ne želim govoriti, predam besedo drugemu in se v pogovor vključim kasneje.
Dejavno sodelujem.
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STRUKTURA SREČANJ
Struktura delavnic je praviloma enaka na vsakem srečanju, spreminja se glede na
vrsto in/ali cilje srečanja (zdravstvena, psihoedukativna delavnica, športna, skupno
srečanje s starši in otroki). Na posameznem srečanju v skupinah za starše in otroke,
mladostnike sledimo trem korakom, kjer je vodja pozoren tudi na raven potreb in
uvajanje primernih oblik dela (5,6):

Faza
UVOD

OSREDNJI DEL

ZAKLJUČEK

Vsebina in dejavnost vodje
»Ledolomilci« in dejavnost, ki podpira (samo)spoznavanje,
sodelovanje v skupini in osredotočenost na »tu in sedaj«.
Pregled domače naloge.
Ocena potreb v skupini: prijazen in spodbuden nagovor vodje
delavnice, preverjanje, ali so udeleženci utrujeni, dinamični,
(ne)zainteresirani, se počutijo varno, sproščeno, se počutijo
sprejete, preverja, ali je v stiku z njimi, kakšen je njegov odnos
do udeležencev …
Obravnavanje načrtovane teme v skladu z navodili.
Poudarek je na pridobivanju znanja, razumevanju, doživljanju in
ozaveščanju pomena obravnavne vsebine in njenega prenosa v
prakso. Izvajalec srečanja načrtno skrbi, da se lahko udeleženci
učijo v sproščenem vzdušju, se uveljavijo, potrdijo, so
ustvarjalni, da doživljajo tudi prijetna čustva, se zabavajo,
osmišljajo svoje delo, se krepijo za uresničevanje ciljev,
soustvarjajo uspeh in se odkrito izražajo …
Povzemanje ključnih dejstev obravnavane vsebine, poudarkov
delavnice, refleksija naučenega in doživetega ter navodila za
domačo nalogo.
Vodja udeležence pohvali za sodelovanje, osmisli in jih motivira
za domače delo, odkrito izrazi tudi svoje doživljanje na način, ki
spodbudi kontakt, sodelovanje in izraža iskreno zanimanje zanje.
Prizadeva si, da je sodelovanje z udeleženci čustveno pozitivno
obarvano. Srečanje zaključuje s pozitivnim nagovorom, pohvalo
in spodbudo.

Navodila za izvedbo posameznih delavnic so natančno zapisana v priročniku. Temelj
uspeha je kakovostna priprava strokovnega delavca na izvedbo programa ob
sočasnem obvladovanju veščin vodenja skupine ter poznavanja razvojno psiholoških
značilnosti in potreb udeležencev programa. Vodja je strokovno podkovan ter ima
vnaprej pripravljene pripomočke za izvedbo delavnice. Nezadostna pripravljenost
izvajalca delavnice in/ali pomanjkanje strukture doprineseta k motečemu nemiru v

65

skupini. Ohlapnost in pomanjkanje strukture soustvarita, da se otroci in mladostniki
razbohotijo in razlezejo prek meja. Zunanja struktura jim pomaga graditi njihovo
notranjo strukturo. Še posebej v primeru otrok in mladostnikov, ki imajo lahko tudi
sicer težave na področju spoštovanja meja, dogovorov, so samosvoji, morebiti tudi
hiperaktivni, z motnjo pozornosti ali drugimi težavami na področju čustvovanja, je
ohranjanje strukture, poznavanje metodične jasnosti začrtane poti in cilja, ki ga želi
doseči vodja delavnice v posamezni enoti programa, izjemnega pomena. Navedeno
ne izključuje potrebne prilagodljivosti, sočutne naravnanosti in ustvarjalnosti.
Posledica takšnega pristopa je ustvarjalni nemir v skupini, kjer delo poteka
osredotočeno, zavzeto in dovolj sproščeno.

UČENJE V SKUPINI
Za učinkovito delo v skupini in ustvarjanje optimalnih pogojev za učenje ne zadošča le
strokovno znanje s področja prehrane, pomembno je pridobiti tudi veščine vodenja
skupine in podajanja vsebin. Pomembno je, da vodja upošteva posamezne faze
razvoja skupine (začetna faza, srednja faza, zaključevanje in slovo), saj se nanje
navezujejo tudi obravnavane vsebine, ki jih vodja ne sme spregledati. Poleg
kakovostnega strokovnega znanja, ki ga vodja prilagojeno posreduje udeležencem, je
pomembno, da se pouči o različnih pristopih poučevanja, motiviranja in spodbujanja
sodelovanja v skupini.
V zgodnjem obdobju človekovega razvoja je učenje povezano z veseljem,
radovednostjo, radostjo. Človek je motiviran, da bi vedel več, več obvladal in znal.
Tudi s tem posameznik zadovoljuje temeljne psihološke potrebe po moči, svobodi in
zabavi. Učenje, ki poteka na igriv, zanimiv, ustvarjalen in raziskovalen način, je bolj
privlačno. Opisano je mogoče dosegati, če je vodja uspel vzpostaviti dober stik z
udeleženci in med udeleženci. Kakovosten stik je ključ do kakovostnega
medsebojnega odnosa, kjer vodja jasno izraža zanimanje za sodelujoče in veselje, da
je z njimi. Slednje je izvedljivo, če vodja skupine tudi zase dobro prepozna cilje in
smisel programa, ustvarja varno ozračje in ohranja spoštljiv odnos do udeležencev ter
zmore poiskati podporo zase v trenutkih, ko je lahko delo s posamezniki ali skupino
res težavno. »Ledolomilci« ali druge tehnike (socialno interaktivna vaja, vaja s
sproščanjem, ustvarjalno delo itn.) je nekaj načinov, ko se udeleženci lahko sprostijo
in hitreje zdrsnejo v dejavnost. Cilj učenja v programu je pridobivanje različnih ravni
znanja, veščin in zdravih navad. Pozitivne spremembe posledično dobro delujejo tudi
na samozaupanje in pozitivno samovrednotenje. Vodja ni osredotočen le na
pridobivanje t. i. razumskega znanja, ki se nanaša predvsem na vsebino, na pomen
določenih informacij ter pridobivanje odgovorov na vprašanja kaj, kje, kako, kdaj in
zakaj, temveč tudi na t. i. čustveno znanje, ki pa se nanaša na čustveni naboj, ki je
povezan z vsebino in vsebinskim pomenom (5). Čustveno znanje posameznik osvaja
predvsem v odnosih z ljudmi, za njegovo kakovost pa je pomembno, da so
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zadovoljene tudi primarne potrebe posameznika, kot so: varnost, pripadnost,
potrditev, samouresničitev, zabava in smisel. Čustveno znanje vključuje (5):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občutja (do vodje, usposabljanja, lastnih aktivnosti v programu),
želje in hotenja (kaj si posameznik želi v zvezi z aktualno učno temo),
ambicije (kaj si posameznik želi doseči v svoji prihodnosti),
pričakovanja (glede česa je posameznik prepričan, da zna in zmore),
znanje o samem sebi (o svojih zmožnostih, močnih in šibkih točkah itd),
razloge za učenje oziroma reševanje problemov, zmožnosti uporabe,
empatije,
samorazkrivanja,
samopreseganja v medosebnih odnosih …

Pomembno je, da odrasli udeležencem v omenjenem procesu učenja in sodelovanja
dajo prave spodbude, še posebej, ko notranja motivacija (še) ni na želeni ravni. Ob
tem se zavedajo, da pretekle izkušnje pomembno vplivajo na današnje doživljanje in
občutenje tudi v novih situacijah, še posebej, če se v njih poraja negativno čustveno
doživljanje o njih samih in nizek občutek lastne vrednosti. V programu si prizadevamo
doseči kakovostno raven znanja, spodbujanje povezovanja razumskega in čustvenega
znanja v novo celoto, metarazumsko znanje, ki vključuje zavedanja o (5):
•
•
•
•

tem, kaj že znamo,
načinih, kako razmišljamo, vrednotimo in pridobivamo nova znanja,
lastnem doživljanju učne situacije, ali ta spodbuja ali ovira usvajanje novega
znanja,
uravnavanju čustvovanja in razmišljanja v smeri doseganja želenih ciljev.

Dragoceno je, da se udeleženci lahko vodeno pogovarjajo o konkretnih izkušnjah med
sebi enakimi, ob tem razmišljajo, kako sooblikujejo težavo, ki jo sedaj premagujejo, in
z novimi informacijami dobivajo drugačno razumevanje in pogled na situacijo. Slednje
aktivno preizkušajo v vsakdanjem življenju, kjer se nato soočajo z novimi izzivi, ki
predstavljajo naslednji korak tudi v t. i. naravnem ritmu učenja, kakor ga opisuje Kolb
(5), torej kot obliko izkustvenega učenja, ki predstavlja najbolj učinkovito metodo
učenja tudi pri odraslih.
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NIHALO MOTIVACIJE
V procesu sprememb pri uravnavanju telesne mase se vključeni soočajo s paleto
različnih čustev in občutkov, želja in hotenj ter ob podpori strokovnih delavcev
postopoma krepijo tudi bolj strpen in potrpežljiv odnos do sebe in drugih. Proces
sprememb se namreč odvija postopoma, praviloma počasneje od želja in pričakovanj.
Nihanje motivacije je tako pričakovano, zato je podpora pri sprejemanju in soočanju z
ovirami nujna. Ko posamezniku zmanjka sočutnosti do sebe in/ali empatije do drugih,
ko težko izrazi, kar čuti, doživlja in si želi, ko ne najde (samo)opore zase, se opisanemu
lahko pridružijo tudi težave na področju čustvovanja in vedenja, težave pri
obvladovanju porajajočih se konfliktov in ovir, ki izhajajo tudi iz spreminjanja
ustaljenih, a nezdravih vzorcev bivanja (prehranjevanje, gibanje, prekomerna uporaba
sevalnikov, kakovost medosebnih odnosov, samozaupanje, uspešnost v šoli in na
delavnicah itd.). Posledično posamezniku niha notranja motivacija, da bi vztrajal na
poti soustvarjanja sprememb. Tušak navaja, da je za motivirano vedenje značilna
povečana mobilizacija energije, vztrajnost, intenzivnost in učinkovitost vedenja,
usmerjenost k cilju (7). Pomembno je, da v tem procesu že na poti do cilja posameznik
doživlja majhne uspehe, saj se motivirano vedenje spreminja pod vplivom njegovih
posledic (vpliv ojačitev).

POMEN POSTAVLJANJA CILJEV
Cilji naj bodo vezani na znanje, veščine in vrednote. Zagotavljanje različnih poti
učenja, ki upoštevajo, da imajo posamezniki različne stile učenja, prinaša dinamičnost
in pestrost metod, ki jih vpeljujejo izvajalci programa, spodbuja dejavno vključevanje
sodelujočih in usmerja tudi razjasnitev, ubesedenje in načrtovanje korakov do
kratkoročnih, procesnih ciljev, ki podpirajo doseganje dolgoročnih. Osredinjenost
samo na končni cilj je lahko za otroke in mladostnike preveč oddaljena, zato končni
cilj doživljajo, kot da ni uresničljiv, vnaprej menijo, da bodo neuspešni, posledično jim
hitreje upade pogum. Zato je potrebno natančno načrtovanje korakov do ciljev,
vrednotenje njihovega uresničevanja in proslavljanje uspeha, ki lahko krepi notranjo
moč in voljo za bolj vztrajno uresničevanje dogovorov. Tušak (8) in Cepin (5)
izpostavita pomen načel pristopa SMARTER, v katerem so cilji zastavljeni procesno in
so specifični, merljivi, dosegljivi, ustrezni, časovno določeni, evalvirani in zapisani.
Juriševič predstavi Fordov koncept, kjer navaja, da posameznik izbere cilj glede na
ustreznost – smiselnost, pomembnost in dosegljivost v danem kontekstu in trenutku
ter glede na to, ali je zanj doseganje tega cilja čustveno pomembno (9). Iz opisanega
lahko razberemo, da je za uresničitev ciljev odgovornih več dejavnikov. Tako je
pomembno prepoznavati posameznikov motivacijski model in stremeti od zunanje
motivacije k notranji, in sicer ob učinkoviti podpori pri spreminjanju obrambnega,
izogibajočega vedenja, ki ga posameznik razvije kot kreativno prilagoditev, da bi se
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zaščitil pred neprijetnimi
razvrednotenjem.

občutki

neuspeha,

razočaranjem

in

morebitnim

Tušak podaja formulo motivacije: M = samozavest × cilji (8). Navaja, da ljudje najraje
delamo tisto, v čemer smo dobri, zanimanje za napredek in/ali zmago pa je različno.
Vzgoja motivacije na različnih ravneh in okoljih je pomembna, vodi v proces
samomotivacije in samodiscipliniranosti, vztrajnosti in jasnejšega postavljanja ciljev,
kjer je za njihovo doseganje nujna tudi zmožnost odrekanja trenutnim, kratkoročnim
zadovoljitvam, ugodju in lagodju. Usmerjenost k ciljem in zdrava tekmovalnost, ki jih
lahko spremlja, ne zadoščajo. Brez sočasne skrbi za razvoj samozavesti, pozitivnega
samospoštovanja in občutka lastne vrednosti, krepitve občutkov varnosti, pripadnosti
in smiselnosti, ni pogojev za uspeh, motivacija se razblini, kaj hitro sledi zdrs v
ustaljene vzorce razmišljanja, vedenja in čustvovanja ter soustvarjanje okoliščin, ki
krepijo prepričanje, da je izbrana sprememba nedosegljiva. Pri delu z otroki,
mladostniki in družinami je tako poleg podajanja ključnih strokovnih vsebin zelo
pomembno usmeriti pozornost na krepitev kompetenc, med njimi tudi motivacijskih
strategij, kot so na primer: sposobnost osredotočenosti, vztrajnost, veščine
sproščanja napetosti, sposobnost upravljanja časa, zmožnost poiskati in sprejeti
pomoč in podporo, prepoznavanje negativnih prepričanj, onemogočanje lastnega
napredka in uspeha itd. (9). Vodja je posebej odgovoren za to, da se sliši »glas
otroka«.20

RAZVIJATI SPOSOBNOST SAMOREFLEKSIJE
V celostnem pristopu obravnave posameznika in družine v programu je pomembno,
da udeležence učimo, kako prisluhniti sebi, svojemu telesu in dogajanju v njem,
potrebam in željam ter porajajočim se odnosom v vrstniški skupini in družini.
Zanemarjanje čustev vodi v odsotnost stika s seboj, v napete odnose z drugimi. Zato
je pomembno v celotnem procesu dela v programu na različnih ravneh otroke in
ostale člane družine podpirati v prepoznavanju tega, kaj se jim dogaja, na kakšen
način soustvarjajo svojo realnost. Zelo pomembno je, da otroci in mladostniki
prepoznajo in krepijo področja, kjer doživljajo uspehe in radost v življenju.
Navsezadnje je radost eden od pomembnih vrelcev, kjer se napajamo in črpamo moč
za (samo)realizacijo. Tudi Ouklader poudarja, da je pri premagovanju različnih težav
otroke in mladostnike pomembno učiti prepoznavati svoja razmišljanja in prepričanja,
občutiti svoja čustva, jih prepoznati, doživeti in izraziti, učiti jih je treba tudi, kako o
vsem tem komunicirati tudi z okoljem (10).

20 Več v knjigi Čačinovič Vogrinčič in drugi: Otrokov glas v procesu učenja pomoči (15).
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Pomembno je, da otroke vzgajamo na način, kjer odrasli sebe ponudimo za zgled, da
to, kar bi želeli, da počnejo otroci in mladostniki, počnemo tudi sami in hkrati dajemo
jasna in nedvoumna, skladna sporočila o pomenu izražanja tega, kar čutimo in
doživljamo. Neodvisne in realne (povratne) informacije ob primerni podpori in znanju
pomagajo ustvarjati večjo kakovost zdravega življenjskega sloga za družino kot celoto
in za posameznika v njej. Pri tem je pomembno skrbno paziti na veščine spoštljivega,
kakovostnega sporazumevanja, ki posameznika ne ogroža. Rosenberg pravi, da če
opazovanje povezujemo z vrednotenjem, ljudje radi to slišijo kot kritiko (11). Kdaj je
volja do spreminjanja močnejša? Pomembno je biti osredotočen na pozitivne
premike, dajati osebna, celostna sporočila ter jih osvetliti in izražati na nenasilen,
pozitiven, spodbuden in razumevajoč način. Kritizerstvo je bližnjica, ki oddaljuje.

NAGRADE IN POHVALE
Priporočljivo je, da so otroci in mladostniki za trud in sodelovanje v programu
nagrajeni s pohvalami in nagradami. Premagovanje konfliktnih situacij, odporov in
negativnih razvad je bolj učinkovito, če jim uspemo na različne načine približati, kako
se z njimi ovirajo pri doseganju želenih ciljev. S pohvalami in nagradami ni treba
skopariti. V programu so podane smernice, ki vas usmerjajo, kdaj in kako lahko
posameznike nagradite. Pohvala in nagrada ne obstajata le v materialni obliki.
Pomembno je, da je vodja pri nagrajevanju in pohvali iskren, pristen, realen, pravičen.
Pomembno je, da se vzdržimo primerjav med otroki v skupini ali v družini na način, ki
krepi negativno kritiko, osredotočiti se moramo predvsem na individualni napredek in
trud, ki ga je posameznik vložil v svoje delo. Odrasli večkrat izrazijo napačno
prepričanje, da se otroka ne sme pohvaliti, ker bo potem manj prizadeven. Zato ne bo
odveč, da odrasli pod drobnogled vzamemo tudi sebe, naš odnos do dajanja pohval in
kaj osebno razumemo kot napredek. Še posebej, ko je doseganje cilja oddaljeno in
motivacija upada, je pomembno ohranjati upanje in optimizem. Ko ga otrok ne zmore
videti zase, je toliko bolj pomembno, da ga ne izgubijo odrasli. Žorž (10) pravi, da
pohvale lahko izrečemo tudi v obliki vprašanj, ki odraščajočemu omogočajo, da si nato
sam izreče pohvalo, priznanje ali spodbudo: »Si zadovoljen, ko ti je uspelo obvladati
željo in nisi prekoračil časa, ki je namenjen uporabi sevalnika?« Seveda smo ob tem
lahko pristno veseli, ker mu je uspelo, in to tudi pokažemo. Skupaj z njimi se veselimo
uspehov, v skladu z zmožnostmi opogumljamo in hrabrimo, skrbimo za razbremenitev
in soustvarjanje sproščenega vzdušja. Otroci in mladostniki imajo radi ob sebi odrasle,
ki se zmorejo poveseliti, primerno uporabljati humor, se zabavati tudi sami, biti
pravični in dosledni, zmorejo uveljaviti svojo avtoriteto in skrbeti za ohranjanje meja,
spoštovanje dogovorov ter v stiku z njimi kažejo svojo odločnost in naklonjenost,
sprejemanje in pristno veselje.
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ALI ME VIDIŠ?
Nekateri udeleženci zaradi različnih vzrokov potrebujejo tudi več pozornosti in/ali
individualnega vodenja. Zato naj ima vodja delavnice pripravljene različne materiale
in ideje, kako lahko doseže cilje obravnavane vsebine in sočasno v skladu z možnostmi
zadovoljuje potrebe posameznikov in skupine kot celote. Ob tem ne sme izgubiti stika
s seboj, kar pomeni, da se vodja zaveda lastnega doživljanja, razmišljanja in čustev,
odnosov in morebitnih konfliktov v skupini in je pozoren na svoje odzive do
posameznikov v skupini in skupine kot celote. Posebno pozornost namenja otrokom
in mladostnikom s posebnimi potrebami. Za njih prilagodi podajanje njihovim
posebnostim.
Ozaveščena drža prinaša strokovnemu delavcu jasnost, odločnost, sproščenost,
odzivnost, prilagodljivost in učinkovitejše reševanje konfliktnih situacij. Na srečanju
naj vodja delavnice ne pozabi vnašati tudi elemente humorja in dinamičnosti.
Posameznike, ki potrebujejo potrditve in iščejo stik ter pozornost s strani vodje ali v
odnosu do vrstnikov, je dobro vključiti v proces kot svoje pomočnike. Na ta način se
hitreje umirijo, okrepijo občutek moči in sprejetosti. Prav tako vodja zavestno s
tankočutno pozornostjo ne spregleda nevidnih in tihih članov skupine, ki se neradi
izpostavljajo. Za učinkovitejšo skrb za skupinsko dinamiko ob sočasnem zagotavljanju
izvedbe vsebinskega dela programa je priporočljivo, da vsaj v zahtevnejših skupinah
deluje voditeljski par. V tem primeru je pomembna njuna usklajenost in skupna
priprava na srečanje ter analiza po srečanju. Vodenje v paru je priporočljivo, ker je
delo lahko razdeljeno, eden v paru daje večji poudarek na vsebinsko izvedbo
delavnice, vodi proces dela, drugi v paru pa je pozoren na dinamiko odnosov, pomaga
pri njihovem uravnavanju, se učinkovito odziva v trenutni situaciji, nudi podporo v
pogovoru, učenju in delu, ob morebitni rivaliteti v skupini, deli dodatna navodila ali
pomoč posameznikom pri uravnavanju vedenja.

KO SE ZDI, DA NE GRE
V posameznih primerih zaradi sovplivanja različnih dejavnikov napredek ni takšen, kot
ga pričakujemo. Sodelovanje v skupini posameznika podpira, lahko pa okrepi
doživljanje neuspešnosti, občutek nevrednosti, nepomembnosti, kar je lahko pri
posamezniku povezano z občutki sramu in neuspeha. Dejstvo je, da so vključeni otroci
in mladostniki pogosto deležni tudi šikaniranja s strani vrstnikov. Na ta način se jim
ponovi izkušnja iz šolskega ali domačega okolja, kar se trudimo popravljati in
preprečevati. Manj je otrok in mladostnikov, ki imajo toliko pozitivne samopodobe in
občutka lastne vrednosti, da lahko v takšnih primerih ustrezno odreagirajo. Zbadanje
in žaljenje znižuje samozavest, povečuje ranljivost in občutljivost ter prenašanje
negativnih izkušenj v novo situacijo, tudi v programu, kjer so vključeni posamezniki s
podobnimi težavami in skupnim ciljem: doseči obvladovanje težav, povezanih s
prekomerno telesno maso. V podobnih primerih, če pogovor z zdravnikom in
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osebjem, ki sodeluje v programu, ne zadošča, je smiselno v obravnavo posameznika in
družine vključiti tudi specialista (psiholog, psihiater – v skladu z individualnimi
potrebami, značilnostmi).

VODJA: SOPOTNIK IN RAZISKOVALEC
Za vzpostavljanje in ohranjanje delovnega odnosa ter razjasnitve trenutne situacije, ki
se pojavlja kot ovira v napredku, si lahko pomagamo z vodenjem na rešitev
usmerjenega dialoga.
Čačinovič Vogrinčič je po različnih avtorjih sestavila primere vprašanj, ki posamezniku
pomagajo misliti o njegovi situaciji, usmeriti pozornost na vire moči ter ga opogumiti
in mu pomagati ozavestiti tisto, kar mu je v preteklosti v podobnih situacijah že
pomagalo (12). Usmerimo ga na čas, trenutke, ko je imel moč vplivanja in nadzor nad
situacijo. Sogovornika povabimo k razmišljanju o problemu sedaj, ko se primer
dogaja, in o primeru, ko se je problem zgodil, a je sledilo izboljšanje, morebiti je za
nekaj časa težava celo izginila. Otroci, mladostniki in odrasli poslušanje nasvetov
drugih ljudi praviloma radi nadomestijo z raziskovanjem sebe in iskanjem poti do
rešitve. Na ta način lahko odkrijejo v sebi moč in veščine, ki jih že imajo, pa se v
trenutku nemoči zdi, da ni ničesar, s čimer bi lahko sami prispevali k pozitivnemu
izhodu.
Pri vodenju dialoga je pomembno upoštevati posameznikovo starost in osebnostno
zrelost, z zastavljanjem ustreznih vprašanj pa voditi posameznika k razlikovanju
lastnih idej in občutij od drugih (12). Z zastavljanjem vprašanj o tem, kaj se mu dogaja,
kaj želi in kaj počne, kaj bi mu pri doseganju cilja pomagalo in na kakšen način si lahko
pomaga v trenutkih, ko je njegova volja šibka, posameznikovo pozornost usmerjamo
na proces soustvarjanja spremembe, v kateri dejavno sodeluje.
Spreminjanje sebe je lažje, ko oseba določeno težavo prepozna tudi kot lastno težavo,
ki jo želi odpraviti, spremeniti, se je znebiti. Dokler je dotična težava problem nekoga
drugega in ne tistega, ki je vključen v program (starši želijo, da otrok nima
prekomerne telesne mase, da ga ne bi več zmerjali v šoli, da bo bolj srečen in
zdrav …), bo spreminjanje razvad ter učenje dobrih navad posameznik doživljal kot
prisilo, ne pa kot lastno izbiro. Prav v sposobnosti ozaveščanja, zmožnosti osmišljanja
in zavestni izbiri ima posameznik tudi večji občutek osebne moči. Navedeno
pomembno prispeva k dvigu motivacije za sodelovanje v skupini in programu.
Sodelovanje v programu prinaša opolnomočenje.
V življenju vsake skupine se praviloma pojavijo tudi težave. Prepoznamo jih lahko po
naslednjih značilnostih (5):
•
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ustvarjanje destruktivne podskupine,

•
•
•
•

•
•

izločanje posameznika,
komunikacije med člani je zelo malo ali je ta nasilna, žaljiva,
pretirana tekmovalnost in borba za pozornost,
pomanjkanje navdušenja za delo (Žorž navaja, da je že to, da otrok in
mladostnik prideta na skupino, izraz motivacije za delo, vstopna točka, na
kateri gradimo naprej (10)),
obrat proti vodji (kar je lahko tudi izraz razvojne faze skupine),
pretiran odpor vodje do posameznika, skupine …

Naloga vodje ni, da prehiteva in sili posameznike v aktivno sodelovanje. Nekateri
potrebujejo več časa, da se prilagodijo, občutijo dovolj varnosti, da bi tvegali, zato je
pomembno dopuščati postopnost in vključevanje v skladu z zmožnostmi
posameznika. Primerna pozitivna individualna pozornost vodje in osebni pogovor
imata pri tem spodbuden vpliv. Posamezniki v skupini zavzemajo namreč različne
vloge, ki zahtevajo tudi prilagojen pristop vodje (pozitiven, govoreči, sramežljivi tip,
stalni spraševalec, vsevednik in arogantnež, utemeljevalec, tip, ki ne sodeluje,
nezainteresiran tip, inteligenten tip) (5).

VEŠČINE DOBREGA VODJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deluje v skladu z razvojno fazo skupine in potrebami posameznikov.
Spodbuja avtonomnost in osebno refleksijo.
Konfliktne situacije razume kot izziv, kakovostno razreševanje pa kot podporo
pri uravnavanju odnosov v skupini. Konflikti so gonilo razvoja.
V komunikaciji je oseben, spoštljiv, pristen, prisoten in nenasilen.
Je vzgled in se zaveda, da je na ogled.
V skupini ne spregleda in ne zanemari posameznika: cilj je napredek
posameznika skozi skupinski proces in razvoj skupine.
Natančno opazuje (počutje posameznika, odnose, vzvode sprememb,
napredek, zastoje … in lastne odzive na zaznano).
Na dejavnost prihaja pripravljen (strokovno, pripomočki, prizemljen, pozitivno
naravnan, v stiku s seboj – prepoznava lastno počutje, dejavnike tveganja …).
Uri se v veščinah spraševanja in poslušanja, izmenjave mnenj, vzpostavljanja
odnosnega dialoga (parafrazira, povzema, preverja, ne daje sodb, raziskuje).
Odpravlja ovire v komunikaciji.
Osredotočen je na rešitve, ne le na težave.
Išče pozitivne izjeme, vire moči.
Daje konstruktivne povratne informacije.
Daje in sprejema informacije.
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•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Uri zavedanje o nezavednem – govorica telesa (drža, ton glasu, ritem, tempo,
očesni stik, glasnost govorjenja, obvladovanje prostora, kretanje, zavedanje
vpliva govorice telesa).
Prilagodljiv, dinamičen in umirjeno stabilen, z avtoriteto, a ne avtoritativen.
Spoštljiv do sodelavcev.
Navdihuje z lastnim navdušenjem.
Je samorefleksiven, misli o tem, kaj razmišlja, čuti, občuti in kako se vede,
odgovoren do soustvarjanja skupinskega procesa.
Skrbi zase (najde odgovore na svoja vprašanja, dileme, se zaveda, da je odrasli
odgovoren za odnos z otrokom, postavlja potrebne meje in išče kompromise,
vodi dialog s starši, konflikte razrešuje …).
Dejavno sodeluje v širšem strokovnem timu programa.
Sam in skupaj z drugimi redno vrednoti svoje delo neposredno po izvedbi
delavnice, na sredini in ob zaključku programa.
Se zaveda, da se v njegovi vlogi prepletajo naloge in vloge voditelja, učitelja,
vzgojitelja in svetovalca.
Spodbuja in se vključuje v proces supervizije za kakovostno refleksijo lastnega
dela, osebne podpore in iskanja ustvarjalnih rešitev za pestrost izzivov, na
katere naleti pri delu v skupini (5).

VREDNOTENJE
Vodja dejavnosti v programu sledi trem korakom: priprava, izvedba in analiza
posamezne delavnice, naloge v okviru programa. Dobro je, da si vzame čas za analizo
vseh treh korakov in preveri, ali je priprava ustrezala, je bila vsebina podana na
razumljiv način in je dosegla poslušalce, so otroci in mladostniki razumeli temeljno
sporočilo in kako so ga kot vodjo ali podano vsebino tudi sprejeli (čustveni, odnosni
vidik). Člani skupine imajo informacijo za vodjo, kako so se počutili, kaj so dobili, kaj
jim je všeč, kaj jih je zmotilo, kakšne so njihove potrebe in težave. Dobro se jim je
približati s tehniko, ki jim bo olajšala izražanje in izmenjavo mnenj (drevo spoznanja,
risanje s kredo na tla ali slikanje na papir, kartice s pojmi, razglednice, »smeški« za
različna čustvena stanja, vstopanje v krog in pozicija zunaj njega glede na počutje,
vprašalniki, kontrolni seznami ipd). Če vodenje poteka v paru, je pomembno, da
vzajemno refleksijo vodenja naredi tudi voditeljski par (13) in občasno širši strokovni
tim v skladu z zastavljenim programom (14).

SKLEPNE MISLI
Doseganje opisanih in želenih ciljev zahteva sposobnost odrekanja, discipline in
vztrajnosti. Problem debelosti je pogosto povezan z močnimi čustvenimi odzivi v
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posamezniku in okolici. Otrok, mladostnik in tudi odrasli se ob tem problemu soočajo
z lastno nemočjo, neustreznostjo, občutkom izgube, prikrajšanosti, z negativno
pozornostjo, stigmatizacijo, zbadanjem, zasramovanjem. Zato je razumljivo, da se
počutijo ranljive in občutljive. Redki imajo dovolj zunanje podpore ter notranje
čvrstosti in odpornosti, da kljub temu ohranjajo zdravo samozavest in izpolnitev skozi
dejavnosti, v katerih doživljajo vsaj nekaj uspeha. Zgodnje negativne izkušnje in
nesprejemanje s strani vrstnikov mnoge zaznamujejo tudi v odraslosti, kar lahko
okrepi občutke osamljenosti, neustreznosti in ohranja negativno samopodobo.
Posameznik se preneha osredotočati na lastne kvalitete in na to, kar mu v življenju
prinaša izpolnitev, zadovoljstvo in veselje. Ob težavah na področju prehranjevanja in
čustvovanja je zelo pomembno, da ne zatajita niti družina niti šola, da začetne težave
ne bi prerasle v resnejše oblike motenj hranjenja. Program 5 4 3 2 1 0 GREMO
omogoča strokovno podporo posamezniku in družini. Zgodnje preprečevanje težav je
tako ključnega pomena, ki zahteva celosten pristop, skrb za telo, dušo in duha. V tej
skrbi ne smemo spregledati otroka, pomembno ga je poslušati na način, da slišimo
»njegov glas«. To pomeni, da sta otrok in mladostnik dejavno soudeležena v
programu, dajeta predloge, izražata mnenje, sodelujeta v načrtovanju, osmišljata in
da sta tudi upoštevana.
Na opisani poti uresničevanja zastavljenih ciljev v programu se pogosto porajajo
občutki prikrajšanosti, še posebej takrat, ko se posamezniki ne smejo vdati hipni
zadovoljitvi potreb in doživetju trenutnega ugodja. Sledenje številnim nalogam in
ciljem za spreminjanje navad predstavlja frustracijo in vzbuja nejevoljo. Dobro je, da
odrasli razumemo otrokov položaj, se mu približamo z lastnim vzgledom. Otroku
pomaga, če se z njim pogovarjamo, ga poslušamo in opogumljamo, da svoje dvome in
razočaranja tudi izrazi. Dobro je, če pozornost preusmeri v dejavnosti, ki ga veselijo in
kjer lahko doživlja uspeh. Življenje družine se ne sme vrteti samo okrog kolesja
prehrane. V ospredju naj bo krepitev povezanosti in veselja za skupno druženje v
skladu z interesi družinskih članov. Tako kot otrok tudi starši potrebujejo vztrajnost in
potrpljenje ter zaupanje, da jih bodo z majhnimi koraki pripeljali do cilja.
Znan je pregovor, da se brez muje niti čevelj ne obuje. Nihanja so normalna,
pričakovana, pomembno je, da v teh fazah strokovni delavci otrokom in staršem
pomagajo uzreti že dosežen napredek, poiskati notranje in zunanje vire podpore. Za
to pa je potreben čas. Lažje bo, če odrasli odraščajoče podpirajo z lastnim vzgledom.
Od prvih korakov v hrib, do lahkotnejšega vzpona na vrh je treba biti vztrajen, reden
in se odreči trenutni lagodnosti domačega fotelja, računalnika, dolgotrajnega gledanja
televizije. Odrekanje, disciplina in vztrajnost so veščine, ki jih potrebujemo za
življenje. Lažje jih krepimo, če je v življenju prisotna zadostna količina radosti, poleta
in zanosa. Oboje prinaša bogastvo, ki se ga ne da použiti v obliki hrane, domuje v naši
skrbi za dolgoročno zdravje, osebni izpolnitvi, občutkih, da je prizadevanje vredno in
smiselno, ter v novih močeh, ki jih udejanjamo tudi na drugih področjih delovanja in
bivanja.
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Model družinske obravnave debelosti
otrok in mladostnikov
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1. VKLJUČEVANJE V MODEL (slika 1):
A. Ob sistematskih pregledih otrok in mladostnikov:
• posvetovalnice
• pred vstopom v šolo
• v 1. razredu, 3. razredu, 6. razredu in 8. razredu
B. Ob kurativnih pregledih
C. Preko šole, vrtca:
• vključevanje poteka na podlagi osveščanja in izobraževanja glede na že
objavljena prehranska priporočila za vrtce in šole (hrana, gibanje, pomen
zdrave TT, psihološka podpora), ki ga izvaja diplomirana medicinska
sestra II. stebra,
• preko tematskega plakata (priloga 1) in zloženke (priloga 2), ki jo 1-krat
letno v vrtec/šolo prinese diplomirana medicinska sestra II. stebra,
• priporočamo pa tudi sodelovanje zdravnika šole s športnim pedagogom,
ki lahko na podlagi vsakoletnih meritev opravljenih za športnovzgojni
karton usmeri v presejanje tiste učence, pri katerih zabeleži povečano
telesno maso ali debelost.
D. Lokalna skupnost
(predavanja, zloženke, aktivna promocija s strani diplomirane medicinske
sestre in drugih izvajalcev, vzpostavitev nosilcev v lokalnih skupnostih –
opredelitev: kdo je lahko nosilec).
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2. PRESOJANJE OGROŽENOSTI ZA PREKOMERNO TELESNO TEŽO IN DEBELOST
Ogroženost lahko opredeli medicinska sestra v sklopu sistematskega pregleda, učitelj
telesne vadbe na podlagi podatkov iz športnega kartona ter vsak posameznik prek
samoocene na podlagi zloženke.
A) Otroci z ITM med 91. in 98. percentilo ali z ITM nad 98. percentilo
se usmerijo k izbranemu pediatru, šolskemu ali družinskemu zdravniku, ki jih nato
napoti k zdravniku izvajalcu programa ali pa se prek kontakta na zloženki/plakatu v
program vključijo neposredno pri zdravniku izvajalcu programa, ki nato o vključenosti
otroka obvesti njegovega izbranega zdravnika.
B) Otroci z ITM pod 91. percentilo
se vključijo v preventivni program, v sklopu katerega se izvaja tudi svetovanje staršem
prek diplomirane medicinske sestre v okviru II. stebra (šole, vrtci lokalne skupnosti).

3. OPREDELITEV DIAGNOZE
Diagnozo prekomerne TT ali debelosti pri otroku opredeli zdravnik.Staršem ali
skrbnikom otroka ob postavitvi diagnoze:
-

posreduje vabilo (priloga 3), in to skupaj s predstavitveno zloženko programa, v
kateri je poleg programa predstavljeno tudi otrokovo tveganje za zdravstvene
zaplete in obolelost zaradi prekomerne TT, koristi uravnavanja otrokove TT in
vloga celotne družine pri spreminjanju otrokovih navad,
- povabi starše na namenski pregled, kjer jim svetuje nadaljnjo obravnavo.
Po potrditvi staršev za sodelovanje v programu se otroka in njegovo družino vključi v
program.

4. PROGRAM DRUŽINSKE OBRAVNAVE DEBELOSTI
A. Vsebina
Vsebina temelji na kliničnih smernicah obravnave otrok s povečano TT in izkušenj
modela »Družinske obravnave debelosti Mi zmoremo« v ZDL Šiška.
Program je multidisciplinaren in temelji na spodbujanju spreminjanja prehranskih in
gibalnih navad celotne družine, ki ob tem prek zmernih, postopnih, realnih ciljev vodi
do uravnavanja telesne teže otrok in ostalih članov družine, ki so obremenjeni s
povečano težo.
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B. Izhodišča
1. Prava prehrana, prilagojena potrebam otroka in mladostnika
2. Telesna dejavnost (redna in zadostna intenziteta)
3. Spreminjanje prehranskih in gibalnih navad celotne družine, s pomočjo
vedenjske terapije
4. Sledenje algoritmu 5 4 3 2 1 0
C. Vključitvena merila
Otroci s prekomerno TT in debelostjo, njihovi sorojenci in starši.
Družinski člani, ki imajo povečano TT, so prav tako vključeni v aktivni nadzor
uravnavanja TT in telesne strukture.

D. Trajanje programa
Začetni program Družinske obravnave debelosti traja pet mesecev.
Začetnemu programu sledi vzdrževalni program, ki je namenjen vztrajanju pri
doseženih spremembah, in sicer do otrokovega 19. leta.

E. Potek programa

ZAČETNI PROGRAM sestavljajo:
A. Zdravniški del:
uvodni zdravniški pregled (priloga 3)
individualni pregledi pri zdravniku prvi mesec vsakih 14 dni, nato 1-krat
mesečno, le v primeru zdravstvenih težav na 14 dni (priloga 4)
B. Skupinsko delo:
•
•

•

skupinska srečanja otrok in staršev ločeno, vsakih 14 dni (priloga 5)

C. Telesna vadba:
Telesna vadba je organizirana 2-krat tedensko, od tega enkrat v telovadnici in enkrat v
naravi (nordijska hoja, skupaj s starši).
Vsako soboto je organiziran družinski izlet, pohod na bližnji hrib.
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Udeleženci prejmejo seznam s predlogi izletov po regijah → izleti so NEOBVEZNI, a
priporočljivi, otroke dodatno motiviramo z zbiranjem žigov, za vsakih pet osvojenih
vrhov prejmejo simbolično nagrado.
D. Psiholog in dietetik:
Če uravnavanje teže ne napreduje (torej če v 3 mesecih ni spremembe ITM) ali če so
pri otroku prisotne stiske ali čustveno prenajedanje, zdravnik napoti otroka na
individualno psihološko obravnavo (priloga 6).
Pri debelosti težje stopnje se zaradi težje presnovne motnje in možnosti
podhranjenosti v obravnavo vključi tudi dietetik.

NADALJEVALNI PROGRAM:
Začetnemu programu sledi vzdrževalni program, ki je namenjen utrjevanju in
vztrajanju pri doseženih spremembah. Traja do otrokovega 19. leta in ga sestavlja:
A. Zdravniški del:
•

individualni pregledi pri zdravniku; prvih 12 mesecev na 3 mesece, nato na 6
mesecev.

B. Skupinsko delo:
•

skupinska srečanja otrok in staršev ločeno, prvo leto 1-krat mesečno, nato še
eno leto na 3 mesece z vmesnimi kontakti prek elektronske pošte.

Po zaključenem dvoletnem vzdrževalnem programu je udeleženec vabljen k dms
programa 2-krat letno na meritev telesne sestave. V primeru ponovnega porasta
deleža maščobne mase se udeleženec znova vključi v program.
C. Telesna vadba:
•

prvih 24 mesecev 2-krat tedensko, nato kineziolog svetuje udeležencu
ustrezno športno dejavnost, primerno njegovi telesni pripravljenosti in
interesu.
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Priloga 1: Tematski plakat 5 4 3 2 1 0 GREMO
Priloga 2: Tematska zloženka 5 4 3 2 1 0 GREMO
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5 4 3 2 1 0 GREMO
PROGRAM ZA URAVNAVANJE TELESNE TEŽE OTROK IN MLADOSTNIKOV

www. Zd-lj.si / 5 4 3 2 1 0 g r e m o
uživanje 5-ih obrokov dnevno
4 ure tedensko družinskega gibanja v naravi
3-je obroki z vključeno zelenjavo in sadjem
največ 2 uri časa dnevno preživetega za velikimi in malimi zasloni
1 ura gibanja na dan
0 uživanja sladkih pijač
Prijave in dodatne informacije:
543210gremo@zd-lj.si

Program je brezplačen.

e-pošta:
valerija.palkovic@zd-lj.si
spela.licer@zd-lj.si

tel.: 01/5815 234 ali 01/5815 318
(ponedeljek in petek med 10.00 in 12.00)

Kontaktni osebi:
Valerija Palkovič, dipl. m. s.
Špela Ličer, dipl. m. s.

Prijave in dodatne informacije:

»Sprva sem bila kar malo skeptična, da bo res
delovalo, vendar pa sva že kmalu po vstopu v
program začela opažati spremembe. Kilogrami so
se topili iz meseca v mesec, tako da ima sin še ne
pred koncem zaključka prvega dela kar 7,5 kg
manj. Kar se mene tiče, jih imam tudi 7,3 kg manj.
Program resnično deluje, midva sva se naučila
pravilno prehranjevati in tudi aktivno živeti, česar
prej nisva počela, zdaj pa nama kar nekaj manjka,
če nisva fizična aktivna praktično vsak dan v
tednu.« Liamova mami

»Dobrodošla je podpora, pogovor in tudi kontrola
strokovnjakov. Veliko sem se naučila tudi od
ostalih staršev. Lepo je vedeti, da imajo tudi drugi
podobne probleme. Nordijska hoja mi je zelo
všeč.« Emina mami

»Pri programu sem spoznala nove prijatelje. Zelo
smo se zabavali. Telovadba je zabavna. Naučila
sem se zdravo jesti. Družinsko gibanje je zakon.«
Ema

»Pri tem programu mi je všeč to, da lahko nekaj
naredim zase. Naučil sem se zdravo in pravilno
prehranjevati.« Blaž

Kaj o programu pravijo otroci
in njihovi starši...

PROGRAM ZA URAVNAVANJE TELESNE TEŽE
OTROK IN MLADOSTNIKOV

5 4 3 2 1 0 GREMO

Slabe prehranske in gibalne navade v družini
se ponavadi že zelo zgodaj prenesejo na
otroke in jih je sčasoma vse težje spreminjati.
Zato je še toliko bolj pomebna zgodnja
obravnava, v katero se vključi vsa družina in
otrokova okolica.

Škodljive posledice debelosti so vidne v slabi
samopodobi mladostnikov in v številnih
zdravstvenih težavah, ki se postopoma
razvijejo.

Veliko otrok ostane debelih tudi v odrasli
dobi, še posebej, če je debelost prisotna tudi
pri njihovih starših.

Prekomerna telesna teža in debelost sta
naraščajoča problema otrok in mladostnikov
tudi v Sloveniji. Najpogosteje sta posledici
napačnih prehranskih in gibalnih navad.

Cilj progama je naučiti otroke in njihove
družinske člane zdravega prehranjevanja in
jih spodbujati h gibanju, kar bo imelo
dolgoročni učinek na uravnavanje telesne
teže.
Osnovo programa 5-4-3-2-1-0 predstavlja 6
zdravih navad, ki jih želimo pri udeležencih
spodbuditi:

Kaj je cilj programa?

Program je namenjen otrokom od 6.- 16. leta,
ki imajo težave z uravnavanjem telesne teže v
smislu povečane teže ter želijo spremeniti
svoje prehranske in gibalne navade. Za
uspešnost programa je nujno sodelovanje
staršev, zato so tudi oni aktivno vključeni.

Komu je program namenjen?

543210 GREMO

Po končanem začetnem programu je
zaželjeno, da se udeleženci vključijo v
nadaljevalni program, ki je namenjen
ohranjanju že pridobljenih navad, s
poudarkom na telesni vadbi.

• telovadbo 2x tedensko – 1x v telovadnici
in 1x v naravi, v obliki nordijske hoje;
• tematska skupinska srečanja, ki potekajo v
manjših skupinah, ločeno za starše in
otroke (1x na 14 dni);
• zdravniške preglede (1x mesečno).

Začetni program traja 5 mesecev, v katerem
otroci in njihovi starši obiskujejo naslednje
dejavnosti:

Kako poteka program?

uživanje 5-ih obrokov dnevno
4 ure tedensko družinskega gibanja v naravi
3-je obroki z vključeno zelenjavo in sadjem
največ 2 uri časa dnevno preživetega
za velikimi in malimi zasloni
1 ura gibanja na dan
0 uživanja sladkih pijač

Priloga 3: Vsebina prvega pregleda otroka pri zdravniku, izvajalcu programa
Ob prvem pregledu otroka zberemo podatke o otroku in družini. Zanima nas
prisotnost morebitne prekomerne TT pri starših in sorojencih, druge kronične bolezni
v družini, značilnosti nosečnosti in poporodnega obdobja ter otrokova osebna
anamneza. Nato skušamo dobiti čim več podatkov o prehranskih navadah otroka in
njegovi telesni aktivnosti.
Anamnezi sledi klinični pregled in meritve telesne teže, višine, obsega pasu, krvnega
tlaka in telesne sestave. Iz podatkov izračunamo ITM.
Otroke z ITM med 91. in 98. percentilo napotimo v laboratorij za kontrolo krvnega
sladkorja in lipidograma.
Določimo realen cilj obravnave; za otroke z ITM med 91. in 98. percentilo je to
vzdrževanje telesne teže, nad 98. percentilo pa postopno manjšanje TT.
Staršem in otroku pojasnimo nevarnosti povečane TT in debelosti ter pomen prave
prehrane in telesne aktivnosti.
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PRVI PREGLED
Ime in priimek:

Datum pregleda:

Datum rojstva:

Zdravnik:

1. ANAMNEZA
•

Družinska anamneza
- prekomerna TT staršev

NE DA ♂ ♀

- prekomerna TT sorojencev

NE DA

- kronične bolezni v družini :

•

•

sladkorna bolezen

NE DA

hiperlipidemija

NE DA

arterijska hipertenzija

NE DA

srčno žilna obolenja

NE DA

Nosečnost in poporodno obdobje
- prisotnost nosečnostne SB pri mami

NE DA

- prekomerno pridobivanje TT pri materi med nosečnostjo

NE DA

- porodna teža

______________________________________________

- dojenje do

______________________________________________

Osebna anamneza
- časovni začetek pridobivanja TT _______________________________________________
- motnje spanja ( smrčanje, utrujenost preko dneva)

NE DA

- simptomi SB ( povečana žeja, izgubaTT, pogosto uriniranje)

NE DA

- deklice (mladostnice) simptomi PCO
NE DA

(akne, prekomerna poraščenost, nerednost cikla)

- dosedanja vključenost v programe za uravnavanje teže

•

NE DA

Prehranska anamneza
- število obrokov preko dneva

____________________________

- zajtrk

NE DA

- prigrizki

NE DA;

koliko, kaj

______________________________________________

- uživanje sladkih pijač

NE DA;

koliko, kdaj

______________________________________________

- uživanje enostavnih OH, sladkarij

NE DA;

koliko, kdaj

______________________________________________

- uživanje zelenjave, sadja pri glavnih obrokih
- število skupnih obrokov z družino

•

NE DA

________________

Telesna aktivnost
- pogostnost

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

- trajanje telesne dejavnosti

__________________________________________________________________________________________________

- čas pred ekrani ( tv, tablica, telefon, računalnik)
- hobiji

___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- skupne družinske gibalne dejavnosti (smučanje, hoja v gore, igre z žogo,…)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redna terapija:
2. KLINIČNI PREGLED IN MERITVE
OTROK

MAMA / OČE

Meritev telesne višine(TV)

Meritev telesne višine(TV)

Telesna teža (TT)

Telesna teža (TT)

ITM

ITM

Obseg trebuha

Obseg trebuha

Telesna sestava ( na 3 mes)

Telesna sestava ( na 3 mes)

Krvni tlak

Krvni tlak

Koža (strije, acantosis nigrans)

Koža (strije, acantosis nigrans)

Pljuča, srce

Pljuča, srce

Drugo

Drugo

3. LABORATORIJ
Glukoza
Holesterol
HDL
LDL
Trigliceridi

Priloga 4: Vsebina nadaljnjega individualnega pregleda pri zdravniku, izvajalcu
programa
Otroka in starša zdravnik povpraša o načinu prehranjevanja, telesni aktivnosti ter o
morebitnih težavah. Sledi merjenje TT tako otroka kot starša. Telesna sestava se
izmeri vsake 3 mesece. Zdravnik oceni napredek ter ustrezno svetuje in motivira.

1. KONTROLNI PREGLED

Datum pregleda:

Zdravnik:

OTROK

MAMA / OČE

Prehrana

Prehrana

Telesna aktivnost

Telesna aktivnost

Spremembe

Spremembe

Telesna teža

Telesna teža

Telesna sestava

Telesna sestava

Obseg pasu

Obseg pasu

2. KONTROLNI PREGLED

Datum pregleda:

Zdravnik:

OTROK

MAMA / OČE

Prehrana

Prehrana

Telesna aktivnost

Telesna aktivnost

Spremembe

Spremembe

Telesna teža

Telesna teža

Telesna sestava

Telesna sestava

Obseg pasu

Obseg pasu
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Priloga 5: Vsebina srečanj skupine za otroke pri dms

Datum / teden:

Zdravnik:

OTROK

MAMA / OČE

Posebnosti dnevnika, drugo:

Prehrana

Telesna aktivnost

Telesna aktivnost

Spremembe

Spremembe

Telesna teža

Telesna teža

Meritev telesne strukture

Telesna sestava

Obseg pasu

Obseg pasu

Skupina:
Tema:

2. KONTROLNI PREGLED

Datum pregleda:

Zdravnik:

OTROK
Prehrana

Opomba: Obseg pasu in telesna sestava se izmerita na začetku, po desetih tednih in
na koncu programa.
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Priloga 6: Individualna psihološka obravnava – klinična pot
1. KRATKA PREDSTAVITEV PSIHOLOŠKEGA SVETOVANJA
Psihološko svetovanje je oblika pomoči, ki jo izvaja psiholog oz. usposobljen
strokovnjak, ki zmore biti empatičen, v odnosu pristen in prisoten ter ima specifična,
po potrebi tudi specialistična psihološka znanja ter veščine. V okviru projekta 5 4 3 2 1
0 GREMO! je psihološko svetovanje namenjeno podpori udeleženim pri preseganju
ovir na poti do cilja. Postopnost v zastavljenih ciljih, podpora, prepoznavanje
notranjih virov moči in krepitev izbir posameznikom omogočajo soustvarjati
spremembe, ki bodo v večji meri zagotavljale dolgoročnejše uresničevanje telesnega
in duševnega zdravja.
Svetovalni proces lahko poteka individualno ali v skupini. V skladu s potrebami otroka
in mladostnika psiholog sodeluje tudi s starši in/ali njihovimi zakonitimi zastopniki.
Cilji psihološkega svetovanja so v projektu povezani z vsakdanjimi življenjskimi
situacijami in odločitvami ter individualiziranimi cilji vključenih. Namen vključitve v
psihološko svetovanje je zmanjševanje dejavnikov tveganja in krepitev osebnih in
okoljskih varovalnih dejavnikov za uspešnejše uravnavanje lastnega vedenja, krepitev
volje, vztrajnosti pri uresničevanju ciljev ter spoznavanje sebe, svojih interesov, želja
in potreb. Pomembno je, da otrok, mladostnik in starši zmorejo aktivno usmerjati
svoje sodelovanje v projektu. Spreminjanje razvad in osvajanje pozitivnih navad, ki jih
promovira program, pomagata tudi pri razvoju samozavesti in občutku lastne
vrednosti. Več uspeha prinaša več zadovoljstva in optimizma tudi na drugih
življenjskih poteh. Cilj svetovanja je, da vključeni prerastejo osredotočenost na hrano,
ter otrokom in mladim pomagati, da se dejavno soočajo z izzivi, na katere naletijo v
procesu ustvarjanja pričakovanih sprememb.
Svetovalec vključene spodbuja k samospoznavanju, razlikovanju doživljanja,
učinkovitejšemu opredeljevanju problemov, učenju veščin za reševanje problemov in
k prevzemanju odgovornosti za rešitev. V svetovalnem procesu svetovalec sledi
strokovnim in etičnim načelom.
Dolžina svetovalnega procesa lahko traja od nekaj tednov do več mesecev. Na dolžino
obravnave vpliva več dejavnikov, med drugimi dolžina projekta, čas vključitve v
obravnavo, kapaciteta posameznika za sodelovanje, obseg težav, podpora okolja,
širše socialne mreže, aktualni odnosi v družini, (ne)uspešnost v šoli in kakovost
odnosov z vrstniki, samopodoba, motivacija za sodelovanje, odpornost in ranljivost
posameznika in stopnja obvladovanja veščin, povezanih s samoobvladanjem,
zmožnost pomiritve in sposobnost učinkovitega spoprijemanja s konfliktnimi
situacijami.
V opisanem projektu zaključek psihološkega svetovanja narekuje tudi struktura
projekta (pilotski, začetni, nadaljevalni).
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2. INDIKACIJE IN KONTRAINDIKACIJE
Otroci in mladostniki se lahko vključijo v svetovalni proces, kadar:
zaradi različnih vzrokov ne dosegajo pričakovanih rezultatov in jim
pomembno upada motivacija za sodelovanje,
• imajo izrazitejše težave v medosebnih odnosih z vrstniki in/ali avtoritetami,
• postanejo pretirano konfliktni, uporniški,
• se kažejo težave na področju čustvovanja, spanja, razpoloženja,
• se zaskrbljujoče umikajo vase in/ali prenehajo sodelovati z odraslimi,
• kažejo negativno samopodobo in pomanjkljiv občutek lastne vrednosti,
• se stopnjujejo težave na področju prehranjevanja (prenajedanje, skrivanje
hrane, stradanje),
• se pomanjkanje motivacije odraža tudi pri delu v šoli in športu, druženju s
prijatelji,
• je zaznati povečan stres in nezmožnost samouravnavanja napetosti, povečano
ranljivost itd.
V psihološko svetovanje so po potrebi vključeni tudi starši ali skrbniki. Sodelovanje s
strokovnjaki, ki so že dejavno vpeti v proces pomoči, je zaželeno in priporočeno.
Pomembno je, da to poteka usklajeno in razvidno.
•

Psihološko svetovanje ni primerno v primeru:
•
•
•
•
•

akutnega samomorilnega in samopoškodbenega vedenja,
drugih akutnih stanj in izrazitih čustvenih in vedenjskih motenj, ki
onemogočajo ustrezno sodelovanje,
zlorabe dovoljenih in nedovoljenih psihoaktivnih snovi, zdravil in alkohola,
nemotiviranosti za obravnavo,
vključenosti v klinično psihološko in/ali pedopsihiatrično obravnavo, kjer bi
vzporedni svetovalni proces lahko negativno vplival na primarni proces
obravnave.

3. POGOJI ZA IZVAJANJE PSIHOLOŠKEGA SVETOVANJA
•

•
•
•
•
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Univerzitetni diplomirani psiholog z dodatnimi strokovnimi znanji s področja
motenj čustvovanja in motenj hranjenja, psihološke diagnostike in svetovanja,
razvojne psihologije, z obvladovanjem veščin sporazumevanja brez podajanja
sodb in kritiziranja,
klinični psiholog ali specialist s specializacijo iz klinično psihološkega
svetovanja,
skrb za zaupen in varen odnos med svetovalcem in svetovancem,
primeren prostor brez motečih dejavnikov, ki nudi občutek varnosti, in
ustrezni strokovni, tehnični in drugi pripomočki.

4. POTEK PSIHOLOŠKEGA SVETOVANJA V PROJEKTU 5 4 3 2 1 GREMO!

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pobudo za obravnavo lahko dajo strokovni delavci in/ali vključeni v program.
Vključeni izrazijo interes za dodatno obravnavo ali posvet praviloma
medicinskemu osebju, s katerim se redno srečujejo.
Zdravnica in/ali medicinsko osebje vzpostavi stik s psihologom.
Osebno svetovanje se praviloma omogoči po treh mesecih, lahko pa tudi že
prej, če za to obstajajo indikacije.
Svetovalec seznani vključene o pogojih in poteku psihološkega svetovanja.
Sodelujoči vzpostavijo sodelovalni odnos, podpišejo dogovor o sodelovanju.
Svetovanje praviloma poteka individualno. V skladu s potrebami vključenih se
psiholog v dogovoru z vodjo projekta lahko odloči za izvedbo individualne ali
skupinske oblike psihološkega svetovanja ali za kombinacijo obojega.
Individualno srečanje traja 50 min, najmanj 30 min, odvisno od starosti
vključenega in zmožnosti za njegovo sodelovanje. Skupinsko svetovanje traja
najmanj 75 min.
Psihološko svetovanje poteka v okviru projekta praviloma na 14 dni, po
potrebi na 1-krat na teden v za to namenjenem prostoru.
Izvaja ga stalna oseba.
Dolžina svetovalnega procesa je praviloma omejena z dolžino projekta,
kompleksnostjo problematike, zmožnostjo svetovanca.
Zaključevanje psihološkega procesa je povezano z zaključkom projekta,
realizacijo ciljev in motivacijo za sodelovanje.
Kontrolni pregledi po zaključku svetovalnega procesa potekajo na podlagi
ocene psihologa in želje svetovanca, če to dopušča struktura projekta.
Za konzultacije je psiholog v času trajanja projekta dosegljiv tudi prek
spletnega naslova in internetne strani projekta, če je ta že vzpostavljena.
Psihološko svetovanje je v okviru projekta za svetovance brezplačno.
Po potrebi se otroke, mladostnike ali družine napoti v nadaljnjo specialističnoklinično psihološko, psihoterapevtsko in/ali psihiatrično obravnavo.

5. VODENJE DOKUMENTACIJE
Psiholog beleži in hrani zapiske psihološkega svetovanja.
Psihološka dokumentacija se hrani v dogovorjenem arhivu z omejenim
dostopom. Poleg izvajalca lahko do dokumentacije dostopa pooblaščeni
psiholog.
Strokovni vodja ustanove zagotavlja varovanje psihološke dokumentacije v skladu z
etičnimi načeli stroke.
•
•
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Program za družinsko obravnavo debelosti
otrok in mladostnikov

5 4 3 2 1 0 GREMO

Vsebina skupinskih srečanj za otroke
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Seznam srečanj za otroke
1. SREČANJE ZA OTROKE – SPOZNAVNO SREČANJE
2. SREČANJE ZA OTROKE – PREDSTAVITEV DNEVNIKA
3. SREČANJE ZA OTROKE – PORAZDELITEV OBROKOV IN POMEN PITJA VODE
4. SREČANJE ZA OTROKE – PREHRANSKI SEMAFOR IN ZDRAV KROŽNIK
5. SREČANJE ZA OTROKE IN STARŠE – KAJ STORITI, KO NE GRE?
6. SREČANJE ZA OTROKE – GIBANJE ZA VSE ŽIVLJENJE
7. SREČANJE ZA OTROKE – O IZBORU IN PRIPRAVI HRANE
8. SREČANJE ZA OTROKE – GLAVNI OBROKI – VEČ O ZAJTRKU, KOSILU, VEČERJI
9. SREČANJE ZA OTROKE – MALICE IN PRIGRIZKI
KAJ PA SLADKARIJE, SLAŠČICE, SLADKE PIJAČE IN HITRA HRANA?
10. SREČANJE ZA OTROKE – ZAKLJUČNO SREČANJE

Seznam prilog
Priloga 1: Obrazec za beleženje prisotnosti
Priloga 2: Kocka
Priloga 3: Vizitka
Priloga 4: Drevo razpoloženja
Priloga 5: Klovn
Priloga 6: Zdrav krožnik
Priloga 7: Razpredelnica najpogostejših živil
Priloga 7A: Epsteinov prehranski semafor
Priloga 8: Priporočeno število dnevno zaužitih enot živil
Priloga 9: Navodila za izvedbo srečanja za otroke in starše –»Kaj storiti, ko ne gre?«
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1. SREČANJE ZA OTROKE – SPOZNAVNO SREČANJE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Predstavitev in spoznavanje udeležencev v programu
Predstavitev urnika, aktivnosti programa in tem posameznih srečanj
Predstavitev vsebine programa »5 4 3 2 1 0 GREMO«
Predstavitev ciljev programa
Predstavitev dnevnika

Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Merilni trak
Priloga 1: Obrazec za beleženje
prisotnosti
Priloga 3: Vizitka

Priloga 2: Kocka iz kartona
(vse gradivo dobijo pri vodji skupine)

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Predstavitev udeležencev in vodje skupine, ki otroke pozdravi, vsakega posebej.
Sledi vaja »vizitka«, ki udeležencem pomaga, da se predstavijo na manj formalen
način in jim olajša vstop v skupino.
Skupaj z vodjo skupinskih srečanj lahko izberejo ime skupine.
Ad CILJ 2:
Predstavitev programa »5 4 3 2 1 0 GREMO« s temami, ki bodo spremljale
program. Določitev pravil dela. Predstavi se pomen redne udeležbe v programu, na
skupinah in telovadbi. Poudarek na vztrajnosti. Otrokom predstavimo možnost
osvojitve nagrad in merila za njihovo dosego.
Ad CILJ 3:
Želimo, da otroci razumejo, kaj privede do povečane telesne mase in kako
pomembno je uravnotežiti primerno in zdravo prehrano ter gibanje. Prikazati
želimo način, kako bi z obojim dosegli primerno telesno maso in s tem izboljšali
počutje, samopodobo, zdravje ter preprečili razvoj bolezni.
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Simbolično lahko to predstavimo kot vožnjo s kolesom. Prave prehrane in
zadostnega gibanja se lahko naučimo tako kot vožnje s kolesom. Najpomembnejše
je osvojiti ravnotežje. Najprej nam gre malo težje, potem pa vse lažje, le vztrajati je
treba. Ko se vožnje s kolesom enkrat naučimo, jo znamo za vse življenje in v njej
uživamo.
Pomembno je vedeti, da je učenje novih vedenj postopno, da motivacija kdaj
zaniha, da lahko izgubljamo voljo, vendar je pomembno o tem govoriti in se vedno
znova vračati na pot k cilju. Tudi če je klanec pred nami prestrm, ne bomo vrgli
kolesa v jarek, temveč bomo morebiti morali del poti prehoditi ob njem peš, lahko
pa nam bo ponudil dobro oporo, da se nanj malo naslonimo in odpočijemo.
Udeležencem povemo, kje in kako lahko v takem primeru poiščejo pomoč, komu
bodo povedali, ko jim bo težko ipd. (npr. prek e-pošte pišejo izvajalcu, pokličejo
soudeleženca, povedo staršem).
Pomembno je, da udeleženci tudi na drugih področjih načrtno krepijo občutek
lastne vrednosti, s tem pa pozitivno samospoštovanje, kar je eden od varovalnih
dejavnikov preprečevanja težav na področju čustvovanja in hranjenja.
S postopnimi koraki se bodo otroci med programom naučili, kako pravilno izbirati
primerno hrano in kako se gibati, da se bodo bolje počutili, bodo bolj zdravi in imeli
več energije za delo ter posledično zmanjšali čas, ki ga bodo namenili uporabi
elektronskih naprav.
Zelo pomembno je otroke spodbuditi k razmišljanju, da je uspeh lažje doseči s
skupnimi močmi. Zato v projekt dejavno vstopajo tudi družinski člani. S
prizadevanjem vseh v družini bodo ustvarjali spremembo življenjskega sloga
družine in tako prispevali k bolj zdravim navadam (skupna priprava zdravih
obrokov, družinski izlet, sprehodi, gibanje, igre na prostem ...). Verjamemo, da na
ta način sledimo cilju krepitve družinskih vezi v skrbi za skupni cilj.
Poudari naj se sodelovanje v skupini, kjer se srečujejo otroci in mladostniki, ki
imajo podobne probleme, kjer si lahko med seboj pomagajo, se podpirajo, si vlivajo
upanje, da bodo zmogli, svoje občutke delijo z drugimi, izrazijo svoja čustva in
stkejo prijateljstva. Poudarimo, da vsak član skupine lahko doprinese k temu, da se
v skupini dobro počutijo.
Z udeleženci se pogovorimo o vsebini programa 5, 4, 3, 2, 1, 0 GREMO.
Obrazložimo vsako točko:
•
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5: je število obrokov na dan.
S petimi obroki dnevno zagotovimo telesu primeren in reden vnos
energije. Časovni razmik med obroki naj bo 2,5–3 ure, saj se tako izognemo
potrebi po vmesnih prigrizkih, ki bi lahko vodili v prekomerno kopičenje
energije in posledično pridobivanje mase. Izognemo se tudi napadom hude

lakote, zaradi česar bi pri posameznem obroku pojedli preveč. Zadnji obrok
naj bo 2 uri pred spanjem. Ustvariti je treba prehranski ritem, kar pomeni,
da poskušamo zaužiti hrano ob istem času.
Pomembno je, da je način prehranjevanja prilagojen udeležencu.
Pri vsaj enem obroku dnevno naj se za mizo zbere cela družina.
•

4: je število ur tedenskega gibanja skupaj s starši oz. družino.
Skupno gibanje je priložnost za skupno druženje, utrjevanje družinskih vezi
in lahko dodatna motivacija za otroka. Pri starejših otrocih predlagamo
tudi skupne aktivnosti z vrstniki.

•

3: je število obrokov, ki naj vsebujejo zelenjavo in sadje.
Zelenjava in sadje sta lahko del obroka ali samostojni obrok. S sadjem in
zelenjavo telo dobi potrebne vitamine in minerale. Kadar sta pridružena
obroku, se ob enaki količini hrane na krožniku zmanjša energijski vnos
obroka. Prednost naj ima zelenjava.

•

2: je največje dovoljeno število ur uporabe naprav z zasloni (telefon,
tablični računalnik, računalnik, TV ...). Njihova uporaba spodbuja sedenje in
fizično neaktivnost. Gledanje televizije v povezavi s sedenjem in
morebitnim nekontroliranim uživanjem prigrizkov je pomemben dejavnik
za razvoj debelosti pri otrocih in mladostnikih.

•
•

•

1: je ura priporočene telesne aktivnosti dnevno.
Telesna aktivnost je pomembna za psihofizični razvoj otroka in ključna pri
uravnavanju telesne mase. Otroku je treba pomagati, da najde sebi
primerno dejavnost – tako, ki jo bo rad izvajal. Tako bo lažje premostil
začetno fazo napora, ki praviloma deluje neprijetno, in hitreje občutil
telesno dejavnost kot nekaj, kar ga sprošča. Pomagala mu bo graditi dober
občutek o sebi, zaradi česar bo pri njej lažje vztrajal.
0: je priporočena količina popitih sladkih pijač.
Zaradi dodanega sladkorja sladke pijače predstavljajo velik energijski vnos,
ki pa ne povzroča občutka sitosti. Poleg tega navadno vsebujejo različne
aditive in barvila. Ne pozabimo tudi na njihov prispevek k razvoju kariesa.
Izjemoma jih dovolimo uživati po napornejši telesni aktivnosti.

Izvajalec predlaga, da naj se udeleženci takoj odločijo za eno izmed naštetih pravil,
ki se ga bodo v naslednjih 14 dneh držali (npr. takoj prenehajo s pitjem sladkih
pijač). Odločitev naj zabeležijo na ploskev kocke.
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Izdelava semaforja in ploskve kocke
Vsak otrok izdela svoj semafor s števili 5, 4, 3, 2, 1, 0 in zraven napiše, kaj določeno
število pomeni. To nalepi v svoj zvezek. Prav tako izdela eno ploskev kocke s števili
5, 4, 3, 2, 1, 0 in zraven napiše obrazložitev. Tako vodja srečanja preveri otrokovo
razumevanje vsebine srečanja.
Ad CILJ 4:
Cilj programa je otroka in družino naučiti ravnotežja med primerno prehrano in
gibanjem.
Cilj programa je tudi s postopnimi spremembami prehranskih in gibalnih navad
preprečiti nadaljnji porast mase pri prekomerno težkih otrocih in postopno,
zmerno zmanjšanje maščobne mase pri otrocih, pri katerih je debelost že prisotna.
Cilj je, da bi v programu otrok in družina razvila in utrdila nove navade, ki jim bodo
lahko sledili tudi po zaključku programa.
Ad CILJ 5:
Otroke spodbudimo k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja. V programu je
dnevnik prehranjevanja in gibanja pomembno orodje, s katerim lahko izvajalec
oceni dnevni ritem udeleženca in mu pomaga do boljšega samonadzora nad
zaužito hrano in telesno aktivnostjo. Udeležence spodbudimo, da svoj dnevnik
pišejo sproti in dosledno, da imata oba, udeleženec in izvajalec, boljši uvid v vzorec
prehranjevanja in telesne aktivnosti.
Otrokom povemo, da bodo dnevnike ob vsakem srečanju skupaj pregledali z vodjo
skupine in jih vrednotili z žigi. Kadar bodo pri gibanju in rednem pisanju dnevnika
uspešni vsaj pri dveh tretjinah dni (2/3 od 14 dni), bodo nagrajeni z nagradnim
žigom. Ob treh zbranih žigih bodo dobili manjšo praktično nagrado ali pohvalo. Za
nadzor nad iskrenim izpolnjevanjem dnevnika prosimo starše.
Dnevnik naj prinesejo tudi na zdravniški pregled.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Uvodno spoznavanje: s pomočjo delovnega lista »Vizitka«, motivacijskega
nagovora in poimenovanja skupine razvijamo občutek varnosti, pripadnosti,
smiselnosti in ciljnosti.
Izdelava semaforja in ploskve kocke – utrjujemo in preverimo otrokovo
razumevanje vsebine srečanja.
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Opombe:
Ne govorimo več o hujšanju, temveč le o uravnavanju telesne mase.
»VIZITKA«: Kratek spoznavni list, na katerega udeleženci napišejo nekaj o sebi
(ime, kaj radi delajo, najljubšo barvo, hobije, glasbo … in se na podlagi tega
predstavijo). Tako je predstavitev manj formalna in s ponujeno strukturo olajša
vstop v skupino.
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2. SREČANJE ZA OTROKE – PREDSTAVITEV DNEVNIKA

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
Predstavitev dnevnika in pravilnega pisanja dnevnika
Otroci razumejo pomen rednega in iskrenega beleženja v dnevnik
Predstavitev nagrajevanja v programu in meril za osvojitev nagrad
Predstavitev tehnike sproščanja za otroke

Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Merilni trak
Dnevniki za otroke
CD s posnetkom sproščanja

Pisalo, barvice

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja.
Ad CILJ 2:
Vsak otrok dobi svoj dnevnik, ki ga skupaj prelistamo. Ob posameznih rubrikah
izvajalec razloži način beleženja dnevnika.
V dnevnik otrok dnevno zapisuje svojo prehrano, gibanje, uporabo sevalnikov,
spanje ter počutje.
•

Prehrana: za posamezni dan pri naštetih obrokih na kratko vpiše živila in
količine, ki so obrok sestavljale. Če je obrok izpustil, vpiše tudi to. Npr.
ZAJTRK: bela žemlja, sirni namaz, 2 dcl mleka (3,2 % maščobe), KOSILO:
korenčkova juha – 1 krožnik, pire krompir – 1 porcija, puranov zrezek,
špinača – 1 porcija, jabolko.

•

Gibanje: otrok vpiše vrsto in trajanje telesne aktivnosti. Npr. tek v šolo 20
min, odbojka 1 uro, telovadba po programu 5 4 3 2 1 0 GREMO – 1 uro.

•

Uporaba sevalnikov: označi skupni čas uporabe vseh sevalnikov, ki jih je
uporabljal tisti dan.
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•

Spanje: označi, kdaj je odšel spat in koliko ur je spal.

•

Počutje: na koncu dneva označi, kakšno je bilo prevladujoče počutje
tistega dne. Izbira lahko med ponujenimi razpoloženjskimi simboli, če pa
mu noben simbol ne ustreza, lahko nariše svoj simbol in/ali počutje opiše z
besedo.

Po enem tednu sledi tedenski pregled, ki otroka spodbudi k oceni minulega tedna
– otrok vpiše, kaj mu je uspelo, kje je imel težave, kaj mora še izboljšati.
Konec meseca sledi mesečni pregled, ki ima enak pomen, krepi samorefleksijo, je
še malo bolj obširen in k vrednotenju ne spodbuja samo otroka, ampak tudi
njegovo družino. Ob mesečnem pregledu je tudi prostor za fotografije, žige z
izletov ali druge zapise/risbe, ki so otroku pomembni.
Ad CILJ 3:
Otroku razložimo, da je dnevnik pomoč pri prepoznavanju njegovih navad pri
gibanju, prehrani in uporabi sevalnikov ter spremljanju spreminjanja teh navad v
skladu z osnovnimi načeli programa. Dnevnik je namenjen predvsem otroku in
posredno otrokovi družini, izvajalcu programa pa pomeni dragocen vir informacij,
če želi otroku nuditi pomoč na posameznih področjih. Dnevnik je tudi vez med
otrokom in izvajalcem v času med srečanjema, ki lahko pomaga krepiti
samokontrolo.
Ad CILJ 4:
V programu 5 4 3 2 1 0 GREMO otroke in njihove družine nagrajujemo za trud in
doslednost pri vztrajanju pri zdravih navadah, ki so osnova programa.
Pozornost namenjamo temu, da bi vsak otrok lahko dosegel nagrado, zato smo se
omejili predvsem na nagrajevanje rednega gibanja, družinskih izletov in omejeno
uporabo sevalnikov (največ 2 uri dnevno) ter v manjši meri na pravilno prehrano,
kar je večini otrok težje doseči.
Na skupinskih srečanjih za otroke vsak otrok skupaj z diplomirano medicinsko
sestro pregleda dnevnik. Skupaj ugotovita, kaj je bilo dobrega, kje in zaradi česa so
bili prisotni »prekrški«. Skupinska srečanja imajo otroci na 14 dni, torej gre za 14dnevni pregled dnevnika.
Z nagradno nalepko ali žigom je nagrajen vsak otrok, ki v teh 14 dneh doseže:
• redne obiske na srečanjih za otroke in telovadbi
ALI
•

da se je vsaj 9 dni gibal vsaj 1 uro dnevno
in
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•

da je vsaj 9 dni uporabljal sevalnike manj kot 2 uri dnevno
ALI

•

da je tedensko zaužil največ 4 živila, označena z rdečo lučjo prehranskega
semaforja (to pomeni, da ima v dnevniku tedensko največ 4 »rdeče pike«).

Torej ni treba, da doseže uspeh na vseh 3 področjih v istem dnevu, pomembno je
le, da pri vsakem področju zbere 9 »uspešnih dni«.
Na vsakem srečanju lahko osvoji le en nagradni žig oz. nalepko.
Ko otrok zbere 3 nagradne nalepke, dobi praktično nagrado (priloga 1).
Med 5-mesečnim programom tako lahko zbere največ 3 praktične nagrade.
Dodatno pa nagrajujemo še skupno družinsko gibanje oz. izlete. Vsak otrok za 5
osvojenih vrhov prejme praktično nagrado (priloga). Osvojitev vrha lahko dokaže z
žigom ali posname fotografijo.

Ad CILJ 5:
VAJE SPROŠČANJA NAPETOSTI
Trebušno dihanje
O trebušnem (preponskem, globokem) dihanju govorimo, ko pri dihanju
uporabljamo spodnji del pljuč. Trebušna prepona (splet mišic med prsno in
trebušno votlino) se pri vdihu zniža, pritisne na trebušno votlino in posledično
potisne trebuh ven. Umirjeno dihanje in s tem gibanje prepone z vdihom navzdol
rahlo masira trebušne organe in pomaga pri njihovem dobrem delovanju. Pri
izdihu zavzame prepona svoje normalno mesto in pri tem rahlo masira srce.
Trebušno dihanje je najboljši način dihanja.
Vadba dihanja
Na začetku vadimo dihanje leže, na hrbtu, v položaju za sproščanje (noge so pol
metra narazen, dlani obrnjene navzgor) – tako sprostimo celo telo. Vadimo lahko
tudi sede, v meditacijskem položaju, ali pa na stolu. Pomembno je, da sta hrbet in
vrat zravnana, a ne napeta. Oči naj bodo zaprte.
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1. Zavedanje dihanja
Vaja:
•
•
•
•
•

•

Pozornost usmerite na svoje naravno dihanje.
Opazujte, kako zrak z vdihom priteka v telo in z izdihom izteka iz njega.
Opazite, kje se zrak pri vdihu dotakne nosnic, kakšna sta njegova
temperatura in vlažnost.
Sledite dihu celo pot prek sapnika do pljuč.
Enako opazujte zrak pri izdihu, opazite, kje se dotakne področja pod
nosnicami in nad zgornjo ustnico, kakšna je razlika v njegovi temperaturi v
primerjavi z vdihom in v njegovi vlažnosti.
Ves čas skušajte ohranjati nepristranskost in samo opazovati, brez
nepotrebnega ocenjevanja, primerjanja ali obsojanja. Ohranjanje stališča
»neprizadete« priče je ključnega pomena.

2. Vadba trebušnega dihanja
Vaja:
•
•
•
•
•

Desno dlan položimo na trebuh (okoli popka), levo dlan pa na prsni koš.
Pozornost preusmerimo na trebuh, ki naj bo sproščen.
Z vdihom skušamo trebuh in s tem dlan dvigniti. Pri tem naj se prsni koš ne
premika (leva dlan se ne premakne).
Z izdihom se trebuh pomakne navzdol.
Na ta način dihajte nekaj minut in pri tem ohranjajte trebuh čim bolj
sproščen.

Tudi če vam ne uspe premikati trebuha, vztrajajte in ohranjajte mirnost. Z vajo in
vztrajnim usmerjanjem pozornosti vam bo slej ko prej uspelo.
Izvajalec poudari pomen dihanja in kisika za naše delovanje in razmišljanje ter
čustveno razbremenjevanje. Zato je pomembno, da vsakodnevno telo predihamo,
si privoščimo »zračno kopel«. Življenje je popolnoma odvisno od dihanja. Dihanje
je življenje!

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Glede na starostno skupino približamo različne veščine in igre sproščanja (lahkotni
trakovi, rutice, perje, tkanina, pihanje milnih mehurčkov, napihovanje balonov,
samomasaža, vizualizacija prijetnega kraja, kjer je bil posameznik najbolj sproščen,
tiho prepoznavanje šumov v okolju, zaznavanje narave ipd.).
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DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.
Opomba izvajalcem:
Ves čas se je dobro zavedati, da so težave na področju prehranjevanja povezane s
čustvom sramu. Posameznik je lahko v odnosu z drugimi in pred drugimi zelo
ranljiv in občutljiv (zaradi nezadostnega občutka lastne vrednosti, negativne
telesne samopodobe …). Med drugim bodo udeleženci prinesli s seboj v skupino
tudi spekter notranjega doživljanja, čustvovanja in odzivanja. Uravnotežena mera
izziva in podpore, spodbude in taktnosti izvajalca sta na mestu. Še posebej otroci in
mladostniki, ki slabše uravnavajo in organizirajo svoje čustvovanje, se lahko
odzivajo manj primerno ter s svojim delovanjem v skupini rušijo delovni ritem,
varnost in zaupanje. Vodja delavnice ali dotična oseba v skupini lahko postane
strelovod, katalizator ali žrtev njegovega čustvenega razbremenjevanja, potrebe
po dokazovanju, sprejetosti. Takšno vedenje ni vselej le posledica težav, ki jih nosi
posameznik v odnosu do ciljev projekta in njihovega morebitnega neuresničevanja.
Težave na področju prehranjevanja so lahko posledica že prisotnih individualnih
posebnosti otroka in mladostnika na področju čustvovanja in vedenja, socialnega
razvoja, šolske storilnosti ali neke druge specifične situacije. V takšnih primerih bo
morebiti zanj potrebna dodatna strokovna obravnava in podpora družini. Otroka
vselej obravnavamo kot del družinskega sistema, pomembno je graditi na
notranjih virih moči. Pomembno je, da se vodja delavnice v takšnih primerih ne
ujame v merjenje moči z udeležencem. To nikakor ne pomeni, da vse sprejmemo,
dovoljujemo. Ne. Pomembno se je odzvati, ohranjati pravila, se usklajevati znotraj
zastavljenih meja v projektu in ustvarjati okoliščine, kjer se bo lahko posameznik
pozitivno potrjeval v odnosu do sebe in skupine. Priporočamo, da ima vodja v
takšnih primerih zmožnost supervizije in se posvetuje, kako v skupini in v odnosu s
posameznikom delovati, da bi obstajala večja možnost pozitivnega uravnavanja
skupinske dinamike in hkrati podpore dotičnemu k bolj konstruktivnemu
sodelovanju v projektu.

LITERATURA
1. Spletna stran: http://www.cityoga.org/?page=joga_vaje
2. Jeriček Klanšček H, Bajt M. Ko učenca strese stres in kaj lahko pri tem naredi učitelj. Ljubljana:
NIJZ; 2015, str. 100–117.
Dosegljivo na: http://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/ko_ucenca_strese_stres_2015.pdf
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Viegas M. Aladinova preproga in druge pravljične meditacije za otroke. Star Elysium; 2012.
Relax kids. Zvezdica želja, Star Elysium; 2012.
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3. SREČANJE ZA OTROKE – PORAZDELITEV OBROKOV IN POMEN PITJA VODE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – uglaševanje skupine in preverjanje počutja
Vaja »Drevo razpoloženja« (priloga 3)
2. Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
3. Udeleženci razumejo način in pomen redne prehrane
4. Udeležencem predstavimo razporeditev vnosa hrane po posameznih
obrokih
5. Udeleženci razumejo pomen pitja tekočin
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke pri mlajših otrocih
Priloga 4: »Drevo razpoloženja«
Papirnati krožniki različnih velikosti

Dnevnik, ki jim ga posredujemo
Kocka
Barvice

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Socialno interaktivna vaja v vlogi »razbijalca ledu«: Drevo razpoloženja
Na predlogi z ilustracijo drevesa vsak izmed udeležencev pobarva in pove, v kateri
osebi ali več osebah se najde in zakaj.
Ad CILJ 2:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o pisanju
dnevnika, morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že izpolnjene
dnevnike.
Ad CILJ 3:
Da telesu zagotovimo stalen in zadosten dotok energije, moramo obroke pravilno
razporediti. Redni obroki so temelj zdrave prehrane.
Priporoča se uživanje štirih do petih obrokov dnevno, saj pogosti manjši obroki
zmanjšujejo vsebnost maščob v krvi ter ugodno vplivajo na raven glukoze v krvi in s
tem boljšo storilnost.
Dnevno naj otroci in mladostniki dobijo tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja)
ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica).
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Med posameznimi obroki naj bosta najmanj 2 uri presledka. Zagotoviti je treba
ustaljen čas uživanja obrokov. Otrok naj je počasi, za mizo, in naj se hranjenja
zaveda. Čas telesne dejavnosti in čas obrokov morata biti načrtovana tako, da se
telesna dejavnost (športna vzgoja) načeloma ne izvaja 2 uri po glavnem obroku,
zagotovo pa ne vsaj eno uro po glavnem obroku (kosilu).
Priporočeni čas za posamezne obroke glede na redni čas pouka, dejavnosti oz.
varstva je:
•
•
•
•
•

zajtrk: od 7. do 7.30 ure
dopoldanska malica: od 9.30 do 10. ure
kosilo: od 12.30 do 13. ure
popoldanska malica: od 15. do 15.30 ure
večerja: od 18. do 19. ure

S primerno porazdelitvijo obrokov se izognemo potrebi po vmesnih prigrizkih, ki bi
lahko vodili v prekomerno kopičenje energije in posledično pridobivanje telesne
mase. Izognemo se tudi napadom hude lakote, zaradi česar bi pri posameznem
obroku pojedli preveč.
Zaželeno je, da glavni obrok dneva pripravimo doma. Če je mogoče, naj se pri
enem obroku zbere skupaj vsa družina.
Ad CILJ 4:
Poleg pravilnega števila in razporeditve obrokov je pomembna tudi njihova velikost
in sestava. O sestavi obrokov bo več povedanega v prihodnjih srečanjih, glede
razporeditve vnosa energije po posameznih obrokih pa velja:
zajtrk naj predstavlja 25 %, kosilo 35 %, večerja pa le 20 % dnevno zaužite energije.
Preostanek razporedimo na dve malici. Večji del energijskega vnosa je treba dobiti
dopoldne ali do zgodnjih popoldanskih ur. Do kosila naj človek zaužije 70 % vseh
dnevnih energijskih potreb (to ponazorimo s pomočjo velikosti krožnikov).
Ad CILJ 5:
Otrokom predstavimo pomen pitja tekočin. Voda je bistvena sestavina človeškega
organizma, saj predstavlja kar 55–60 % telesne sestave. Pomembna je za vse
procese, ki v telesu potekajo, in že majhna izsušitev negativno vpliva na celo telo.
Priporočljivi vnos vode za lahko do zmerno fizično dejavnost je pri otrocih ocenjen
na 1– 2 litra dnevno, pri mladostnikih pa na 2,5 litra. Potreba po tekočini narašča
predvsem s povečano telesno dejavnostjo, potenjem in temperaturo okolja.
Svetujemo pitje vode, mineralne vode in nesladkanih čajev.
Voda tudi pomembno zmanjša kislost v ustni votlini in posledično nastajanje
zobnih oblog in kariesa.
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Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Z izdelavo ploskve kocke o režimu prehrane udeležencem razložimo pomen
rednega prehranjevanja.
Otroci se z vodjo skupine pogovarjajo o občutkih (občutki so telesne senzacije,
torej kaj zaznavajo v telesu) in čustvih pri hranjenju, zavestnem uživanju hrane in
samonadzoru pri vnosu hrane. Pogovarjajo se tudi, kdaj in kako jedo (ali jedo ob
stresu, ko so jezni, nemočni, ko jim je dolgčas). Vodja se z njimi pogovori, kako
pomembno je, da se hranjenja zavedajo, da pri njem uživajo in zavestno
nadzorujejo količinski vnos.
Spomnimo jih, da je dobro, da prepoznavajo hitrost prehranjevanja, kolikokrat
prežvečijo, ali se posvetijo pripravi okolja, mize, kjer jedo ... Prehranjevati se
morajo čuječe, biti pozorni v trenutku, z mislimi pri prehranjevanju.
S pomočjo vizualne lestvice od 1 do 10 pokažejo, kako težko se je upreti prevelikim
količinam hrane ali prevelikemu številu obrokov in t. i. prepovedani, odsvetovani
hrani.
Vodja skupine z vsakim udeležencem posebej ovrednoti izpolnjeni dnevnik
prehranjevanja in gibanja. Pohvali, kar je bilo dobro. Pove tudi, kje so bile napake.
V primeru neuspeha poišče tisto, kar je bilo dobro, in spodbuja za naprej. Dobro je
tudi prepoznati, zakaj ni uspel in kako bi drugič to premagal, obšel.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije (NIJZ); 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
3. Obesity in children and young people: prevention and lifestyle weight management programmes,
National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2015. Dosegljivo na:
http://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1-recommendations#ftn.footnote_4.
4. Bratina N, Kotnik P, Bratanič N, Žerjav Tanšek M, Avbelj M, Kržišnik C, Battelino T. Nivojska
obravnava čezmerne prehranjenosti, debelosti in dislipidemij pri otrocih in mladostnikih v
Sloveniji. Izbrana poglavja iz pediatrije. 2010; 23: 48–56.
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4. SREČANJE ZA OTROKE – PREHRANSKI SEMAFOR IN ZDRAV KROŽNIK

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – uglaševanje skupine, spoznavanje sebe in drugih članov
skupine z vajo s področja identitete: »Klovn« (priloga 4)
2. Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
3. Udeleženci se seznanijo z osnovnimi skupinami živil in hranil
4. Udeležencem razložimo, kaj je »zdrav krožnik« in kako ga sestavimo
5. Udeležencem predstavimo prehranski semafor in njegovo uporabo
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke
Papirnati krožniki
Priloga 5: Klovn
Priloga 6: Zdrav krožnik
Priloga 7: razpredelnica
najpogostejših živil
Priloga 7a: Epsteinov prehranski
semafor

Zvezek, ki jim ga posredujemo
Papir – slika krožnika
Kocka
Sličice hrane (domača naloga s
prejšnjega srečanja)

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Ob delih obraza klovna vsak izmed udeležencev zapiše:
• oči – kaj rad gleda
• ušesa – kaj rad posluša
• klobuk – o čem razmišlja
• usta – o čem rad govori
• nos – kam rad »vtika nos«, kaj je zanimivega, privlačnega vonja
Nato se v parih drug drugemu kratko predstavijo, v skupnem krogu pa lahko o
sogovorniku na glas povedo eno stvar, ki se jim je zdela zanimiva, posebna,
pomembna.
Ad CILJ 2:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o pisanju
dnevnika, morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že izpolnjene
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dnevnike.
Ad CILJ 3:
Osnovne skupine živil predstavljajo: škrobna živila, žita, stročnice, zelenjava, sadje,
meso, maščobe, mleko in mlečni izdelki.
Živila se v telesu presnovijo v osnovna hranila: beljakovine, ogljikove hidrate,
maščobe, vlaknine, vitamine in minerale.
Udeležencem ob sličicah hrane razložimo, katere hranilne snovi so v posameznih
živilih.
Ad CILJ 3:
Vsak obrok naj bo pripravljen tako, da vsebuje živila iz čim več različnih skupin.
Uravnotežen obrok predstavlja »ZDRAV KROŽNIK« (Priloga 6). Pripravimo ga tako,
da ga razdelimo na 5 delov:
•
•
•

2/5 predstavljajo živila iz žit, žitnih izdelkov in drugih ogljikovih hidratov,
1/5 živila, katerih osnovne sestavine so beljakovine, torej meso, mesni
izdelki, jajca, mleko in mlečni izdelki, stročnice,
2/5 zelenjava in/ali sadje.

Ker imajo otroci zaradi rasti in gradnje mišične mase povečane potrebe po
beljakovinah, lahko deleža beljakovinskih in škrobnih živil zamenjamo.
Otrokom pokažemo primer pravilno razporejenega obroka hrane na krožniku.
Ad CILJ 4:
Otrokom predstavimo Epsteinov prehranski semafor (priloga 7):
Prehranski semafor je l. 1970 razvil zdravnik Leonard H. Epstein kot del svojega
programa za družinsko zdravljenje debelosti otrok.
Živila je glede na kalorično vrednost razdelil v tri skupine in jih označil z barvami (in
pomenom) semaforja.
»NAPREJ, BREZ ZAVOR!«
Zeleno barvo imajo živila, katerih kalorična vrednost ne presega 20
kalorij na povprečno serviranje. To so živila, ki so bogata s hranili in
imajo majhno vsebnost maščob in sladkorja. Zaželeno je, da jih
uživamo vsak dan. Pri uživanju njihove količine ni treba omejevati.
»PAZI, POČASI!«
Rumeno barvo imajo živila, ki so bogata s hranili in imajo srednjo
energijsko vrednost. Sem spada večji del naše prehrane. Ta živila
lahko uživamo vsak dan, vendar moramo biti pri količini zmerni.
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»STOP IN PREMISLI!«
Rdečo barvo imajo energijsko gosta živila, ki vsebujejo veliko
maščob in sladkorjev in so navadno hranilno revna. Ta živila moramo
uživati pazljivo; le občasno (največ 4-krat tedensko) in v majhnih
količinah. Najboljše je, da jih doma nimamo na zalogi oz. da jih
odstranimo, da nam ne predstavljajo skušnjave.
Razvrščanje živil po prehranskem semaforju je enostavno in primerno za vso
družino (Priloga 7a).
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
KLOVN – Pomembno je, da sodelujoči poglobijo vedenje in zavedanje o sebi, kaj
imajo v življenju radi, kaj jih osrečuje ali prinaša drugačna doživljanja. S
poslušanjem drugih lahko dobijo tudi ideje za posnemanje in širjenje lastnih
interesov, predvsem pa se učijo prisluhniti zgodbi drugega ter ubesedenja lastnega
doživljanja in razmišljanja. Na ta način spoznavajo in krepijo zavedanje o sebi.
Z udeleženci s pomočjo papirnatih krožnikov in sličic živil izdelamo zdrav krožnik.
Pozorni smo na pravilno količino in izbor hrane.
Sličice živil razporedimo s pomočjo prehranskega semaforja.
Vodja spodbudi otroke, da opišejo svoje občutke pri navajanju na nov prehranski in
gibalni režim. Povedo naj, kaj jim je pri tem težko in kaj so jim spremembe prinesle
dobrega.
Vodja skupine z vsakim udeležencem posebej ovrednoti izpolnjeni dnevnik
prehranjevanja in gibanja. Pohvali, kar je bilo dobro. Pove tudi, kje so bile napake.
V primeru neuspeha poišče tisto, kar je bilo dobro, in spodbuja za naprej.
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. 2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo
za zdravje Republike Slovenije; 2005.
3. Epstein L, Squires S. The Stoplight Diet for Children; 1988.
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5. SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE: KAJ STORITI, KO NE GRE?
»Naučimo se nadzorovati svoj um, da ne bo um nadzoroval nas«

Trajanje: 90 min

Število udeležencev:
20 – otroci in starši

Cilji srečanja:
1. Udeležencem predstaviti osnovne spretnosti uravnavanja čustev
2. Udeležencem pomagati načrtovati večji/učinkovitejši spekter
spoprijemanja z ovirami pri doseganju ciljnega vedenja
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Priloga 9: Navodila za izvedbo srečanja

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
UVOD
Človek je celostno bitje; deluje telesno, duševno in duhovno – zaznava, razmišlja,
občuti, spoznava, se odziva.
Lahko bi rekli, da se v nas stalno prepletajo misli in čustva, ki pogojujejo naše
telesne reakcije in vplivajo na naše vedenje. Od tega, kako razmišljamo, je odvisno,
kaj čutimo in kako se v neki situaciji vedemo.
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Miselni tok je kot nekakšen notranji samogovor, porajanje naših misli.
Nekaterim posvečamo več pozornosti kot drugim, nekaterim pripišemo pomen,
spet drugim pa pustimo, da odidejo, tako kot so tudi prišle. Misli so včasih
pozitivne, včasih negativne. Misli imajo bazo v naših prepričanjih, ki se navadno
oblikujejo v zgodnjem obdobju prek izkušenj in učenja.
Pogosto se ljudje ne zavedamo vpliva svojih misli. Te so običajno tiste, ki nam v
življenju postavljajo omejitve. In ne samo to: kot kaže slika, naše misli vplivajo tako
na naša čustva kot na naše vedenje in ne nazadnje na naše telesne odzive.
To je tudi temeljno razmišljanje kognitivno-vedenjske terapije, ki jo želimo
udeležencem v delavnici predstaviti.
»Torej naše počutje ni odvisno od določene situacije, temveč od tega, kako si to
situacijo razlagamo.« (kognitivni model).
DRAŽLJAJ à ZAVESTNI IMPULZ (naša interpretacija) à ČUSTVO à VEDENJE
Ko se učimo loviti miselni tok, predvsem svoje avtomatske misli, ki gredo kot blisk
skozi nas ob nekem dogodku oz. dražljaju, se učimo nadzorovati svoja čustva in
nanje vplivati.
Namesto da bi dražljaju prepustili, da nas podzavestno vodi v čustvo in vedenje
(DRAŽLJAJ à PODZAVESTNI IMPULZ à ČUSTVO à VEDENJE), se lahko s pomočjo
kognitivno-vedenjske terapije naučimo vplivati na čustvo in zavestno spremeniti
vedenje, kljub temu da prvotni dražljaj ostane enak.
Ko enkrat posameznik razume, da je sam tisti, ki vpliva in oblikuje svoje misli, lažje
pristopa k reševanju težav, saj vidi da lahko »vajeti« nad svojim vedenjem vzame v
svoje roke.
Da bi na svoje vedenjske vzorce lahko vplivali, moramo najprej dobro poznati, kaj
nas do njih pripelje. Torej se moramo naučiti prepoznati svoja čustva, dražljaje, ki
nam jih sprožajo, in misli, ki se nam pri tem porajajo.
Pri tem si lahko pomagamo z različnimi pristopi, med njimi tudi s sposobnostjo
zavedanja in drugimi praksami čuječnosti
(www.cujecnost.org/predstavitev_cujecnosti.html).
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ČUJEČNOST IN ČUJEČNOSTNE TEHNIKE
Kaj je čuječnost?
Čuječnost (angl. mindfulness) je močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in
psihološko spoprijemanje s težavami. S čuječnostjo prihajamo do globljega stika s
seboj. Lahko bi jo opisali kot usmerjanje pozornosti na poseben način, z namenom,
neobsojajoče. Ko smo čuječni, se kakršnega koli svojega doživljanja preprosto
zavedamo, ne da bi ga poskušali spremeniti, se mu izogniti ali mu ubežati.
Potrpežljivost v vadbi nam omogoča večji nadzor nad samim seboj ter večjo
stabilnost v življenju.

Osnovna pravila čuječnosti
Tukaj in zdaj.
Brez predsodkov.
Potrpežljivost.
Biti prijazni s seboj.
Začetnikov um.
Zaupanje.
Neupiranje.
Sprejemanje.

Opuščanje.

Zaveza.

Ko vas v mislih zanese v preteklost ali prihodnost,
blago misel usmerite v sedanjost. Najlaže s
pomočjo dihanja.
Opazujte misli, sodbe, prepričanja, ne poskušajte
jih spreminjati, zaznavajte in zavedajte se jih.
Opazujte svoj um in bodite ob nemiru strpni do
sebe, potrpežljivi.
Bodite nežni, prijazni, sočutni do sebe, četudi bodo
na misel prihajali manj prijetni občutki in misli.
Um »misli«, da že vse ve. Pomembno je ohranjati
odprtost začetnika, bodite »nevedni raziskovalci«.
Čuječnost razkrije, da misli pridejo, odidejo in se
spreminjajo. Zaupajte v proces.
Želja po tem, da bi stvari ne bile takšne, kot so, so
praviloma ovira na poti k čuječnosti.
Sprejmimo to, kar je. Stvari je možno spreminjati
šele po iskrenem sprejemanju sebe in situacije, v
kateri smo. Praviloma ne nastane brez nas, tudi
debelost ne.
Opustite navezanost na ideje, misli, nadzor ali željo,
da bi bilo po vaše. Začutite, kako se vaše telo
odziva, ko se česa oklepate in ko to opustite.
Navedeno ni enako opuščanju pozornosti na zdrav
življenjski slog.
Čuječnost lahko vpnemo v vse plati življenja, tako
postane navada in možen način sprostitve. Naj
postane vaš način življenja in bivanja.

Povzeto po Williams (2015), Kabat-Zinn (2011).
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ČUJEČNOSTNE TEHNIKE
Čuječnostne tehnike vključujejo učenje, kako opazovati in opisati vedenje.
•

Opazovanje – opazovanje pomeni, da smo pozorni na dogodke, čustva in
druge vedenjske odzive. Pri opazovanju se skušamo zavedati danega
trenutka, kakršen koli že je, in se z njim neprizadeto soočiti. Na splošno
sposobnost soočanja z dogodki zahteva sposobnost, da stopimo nekoliko
stran od dogodka. Opazovanje dogodka je nekaj drugega kot dogodek sam.

•

Opisovanje dogodkov z besedami – opisovanje je odziv na opazovanje.
Posameznik označuje tisto, kar opazuje. Pri opisovanju misli se moramo
zavedati, da gre za misel, ne za dejstvo. (Na primer razlika je med
»razmišljam, da sem zguba«, in med tem, da »sem zguba«.)

Pri opisovanju gre »le za dejstva«. Opisovanje ne vključuje opredeljevanja glede
opisanega ali ocenjevanja. Opazujemo in opisujemo zato, da bi dobili vpogled v
stvari in te stvari spremenili.
Bodi čuječ:
• OPAZUJ
• OPIŠI
Udeležence želimo spodbuditi, da poizkusijo v vsakdanjem življenju prepoznati in
poimenovati čustva, zaznave v svojem telesu in svoji bližini.
Pri tem naj bodo pozorni, da ne ocenjujejo, ne sodijo, so čim bolj nepristranski in
naj gledajo na situacijo z razdalje (»od zadaj«) ter čustva sprejmejo taka, kot so.
Naj bodo otroško radovedni. Izraz otroška radovednost predstavlja odsotnost
pričakovanj in prepričanj o tem, kaj o nečem vemo, saj ta omejujejo našo zaznavo
in dojemaje resničnosti v nas in zunaj nas. Na ta način ohranimo bogastvo
informacij sedanjega trenutka.
Poudarimo, da naj bodo potrpežljivi, vsaka stvar potrebuje svoj čas. To naj
vključuje tudi potrpežljivost do sebe takrat, ko se miselni in čustveni vzorci v našem
umu ne ujemajo z željami in pričakovanji.
Lahko sledi vaja enominutne meditacije (kot bežni prikaz zavedanja sebe v
danem trenutku)
Enominutna meditacija
1. Sedite vzravnano na stolu z ravnim hrbtom. Če je mogoče, se s hrbtom
malo odmaknite od naslonjala, da bo hrbtenica podpirala samo sebe.
Stopala imate lahko položena plosko na tla. Zaprite oči ali sprostite pogled.
2. Pozornost usmerite na dihanje, na to, kako vam gre zrak v telo in iz njega.
Zaznavajte različne občutke ob vdihu in izdihu. Opazujte dihanje, ne da bi
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pričakovali, da se bo zgodilo kaj posebnega. Ni potrebe, da bi dihanje kakor
koli spremenili.
3. Čez nekaj časa bo vaš um začel begati. Ko to opazite, pozornost spet nežno
preusmerite na dihanje. Ne da bi se zato jezili nase – to, da se zavedate, da
vam je um odtaval in da pozornost spet usmerite na dihanje, ne da bi pri
tem kritizirali sami sebe, je ključni del izvajanja meditacije za boljšo
čuječnost.
4. Um se vam bo na koncu umiril kot mirna gladina ribnika – ali pa tudi ne.
Tudi če vas bo prevzel občutek popolnega miru, bo verjetno samo bežen. Če
ste jezni ali razdraženi, vedite, da bo ta občutek minil. Kar koli se zgodi,
samo pustite, da je tako, kot je.
5. Po minuti odprite oči in se spet zavejte sobe.

SPRETNOSTI URAVNAVANJA ČUSTEV
Čustva
Obstaja okoli osem osnovnih čustev (jeza, žalost, veselje, presenečenje, strah,
gnus, sram, zanimanje). Vseh drugih čustev se naučimo in so po navadi
kombinacija osnovnih čustev.
S čustvi se odzivamo na dogodke. Čustva pridejo in grejo. So kot morski valovi.
Večina čustev traja le od nekaj sekund do nekaj minut. Misli porajajo čustva. Ko se
čustvo enkrat začne, se poraja znova in znova. Če čustvo traja dlje časa, je to
»počutje«.
Čustveno vedenje je zelo neposredno in učinkovito. Verjetno ga potrebujemo za
preživetje. Če čustva ne bi imela svoje funkcije ali zanje ne bi bilo potrebe, bi jih
verjetno lažje spreminjali. Toda ker imajo namen in služijo neki potrebi, jih je zelo
težko spreminjati.
S čustvi komuniciramo z drugimi in nanje vplivamo, naj si to želimo ali ne. Čustva
pripravljajo in motivirajo vedenja. Želja odzvati se na določeno čustvo je zelo
močna.

URAVNAVANJE ČUSTEV
Prvi korak pri uravnavanju čustev je, da se naučimo prepoznavati in označevati.
1. Bodite čuječi glede svojih trenutnih čustev
• Opazujte in opisujte jih take, kot so. Priznajte si, da jih imate. Dovolite si jih
imeti. Sprejemanje čustev posamezniku omogoča, da v zvezi z njimi nekaj
naredi.
• Čustva izkusite kot val, ki pride in gre. Ne blokirajte in ne zatirajte čustev.
Odprite se toku čustev. Ne skušajte se jih znebiti. Ne odrivajte jih stran. Ne
sodite in ne zavračajte jih. Ne oklepajte se jih. Ne ponavljajte jih. Izpustite
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•

jih. Ne večajte jih.
Naj vas pri dejanjih ne vodijo samo čustva.

2. Postanite manj dojemljivi za negativna čustva
•
•
•

•
•
•

Skrbite za zdravje – ob bolezni, utrujenosti se naša odpornost na negativna
čustva zmanjša.
Uravnoteženo prehranjevanje – jejte tako količino in vrste hrane, ki
pripomore k vašemu dobremu počutju – ne preveč in ne premalo.
Izogibajte se snovem (drogam), ki spreminjajo vaše počutje – alkohol in
droge, podobno kot določena hrana (slaščice), zmanjšajo odpornost do
negativnih čustev.
Uravnoteženo spanje – zagotovite tako količino spanja, ob kateri se dobro
počutite – ne preveč in ne premalo.
Bodite fizično aktivni – redna aerobna vadba je antidepresiv. Z redno
vadbo krepimo svoje spretnosti.
Krepite stvari, pri katerih ste uspešni, samozavestni, jih imate pod nazorom
in jih obvladate. Tako večate odpornost na negativna čustva.

3. Krepite pozitivna čustva
• Povečajte število dogodkov, ki povzročajo pozitivna čustva, kot so ljubezen,
veselje, ponos, samozavest in umirjenost. Lahko si pomagamo z urnikom
prijetnih stvari. Kratkoročni cilj je poskusiti prijetne stvari, ki jih lahko
naredimo v tem trenutku. Povečajte dnevne pozitivne izkušnje.
Udeležence spodbudite, da naredijo čim več stvari na urniku, ki jih
osrečujejo ali razveseljujejo.
• Krepite pozitivne medosebne odnose, vzdržujte prijateljstva.
ČUSTVA IN HRANA
Udeležencem podano vsebino skušamo prenesti še na področje prehranjevanja.
Povzamemo, da je očitno včasih hrana več kot le živilo, ki ga potrebuje naše telo:
uživamo jo za pomiritev čustvenih potreb (vznemirjenje, strah, nezadovoljstvo,
pomanjkanje varnosti, želja biti uspešen, sprejet, opažen, spoštovan ...)
Zato je pomembno najti drugačen izhod iz tovrstnih stisk, dilem, težav. Pomembno
je, da se naučimo prepoznavati svoje čustvene odzive in »brati«, kaj nam sporočajo
telo in naši občutki. Imeti moramo moč pogovoriti se o težavah, biti samozavestni
in se postaviti zase. Pomembno je krepiti pozitivna čustva, posameznikove močne
»točke«, krepiti in ohranjati moramo prijateljstva in dobre medosebne odnose.
Tudi ta znanja nam pomagajo, da postanemo junaki svojega življenja in vztrajamo
na poti do cilja tudi pri uravnavanju telesne mase.
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TEHNIKE ZA POMOČ V TEŽKIH TRENUTKIH
Udeležence povprašamo o stresnih situacijah, ki jih morajo prenašati.
Obstajajo načini preživetja v težkih situacijah: odvračanje, samopomirjanje,
izboljšanje trenutka. Namenjene so temu, da prebrodimo razmere, ki jih
doživljamo kot stresne, in zelo močna čustva. Ti načini ne zmanjšujejo ali prekinjajo
bolečih čustev, temveč nam jih pomagajo preživeti.
1. ODVRAČANJE POZORNOSTI OD ČUSTVENEGA DRAŽLJAJA: zmanjševanje stika s
preobremenjujočimi čustvenimi dražljaji
•
•

•

•
•
•

Zaposlitev z drugo dejavnostjo: ta odvrne našo pozornost in kratkoročni
spomin polni z drugimi mislimi
Prispevanje oz. pomoč drugemu: pozornost preusmerimo s sebe na
vprašanje, kaj lahko storimo za druge. To lahko poveča življenjski smisel,
izboljša dani trenutek in poveča samospoštovanje (pri nekaterih)
Primerjanje z drugim, ki je v slabši situaciji: preusmerjanje pozornosti s
sebe na druge, a na drug način. V tem primeru razmere drugih – tistih, ki
doživljajo podobno ali slabše, ali tistih, ki jim gre na splošno slabše –
uporabimo za preoblikovanje lastnih razmer v bolj pozitivni luči.
Odrivanje – fizični odhod iz situacije: ko iz določene situacije odidemo, se
zmanjša stik s čustvenimi spodbudami, ki so z njo povezane.
Odvračanje od nečesa z drugimi mislimi: zapolnjevanje kratkoročnega
spomina z drugimi mislimi, tako da se negativno čustvo ne porodi znova.
Intenzivni drugi občutki: lahko motijo fiziološki sestavni del trenutnega
negativnega čustva. Občutki delujejo tako, da se osredotočimo na nekaj
drugega, in ne na dražljaje, ki porajajo čustva. Npr. držanje ledenih kock
(Linehan, 1993, str. 98).

2. SAMOPOMIRJANJE: je povezano s tolažbo, nego, da smo nežni in prijazni do
sebe. Način, kako si te spretnosti zapomniti, je, da pomirimo vsakega od petih
čutov.
• Vid
• Sluh
• Vonj
• Okus
• Dotik
(samopomirjanje naj seveda ne vključuje prenajedanja)
3. IZBOLJŠANJE DANEGA TRENUTKA: npr. različne sprostitvene tehnike in
neposredno spreminjanje okoliščine.
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PREGLED REŠEVANJA PROBLEMOV
Pristop reševanja problemov ima šest korakov:
1. Opredeli problem/cilj
2. Naštej možne rešitve (vihar idej)
3. Opredeli prednosti pri vsaki rešitvi, opredeli tudi slabosti oz.
pomanjkljivosti
4. Izberi optimalno rešitev – upoštevaj zmožnosti v družini. Najboljše
rešitve so po navadi tiste, ki jih lahko uresničimo takoj z zmernim
naporom družinskih članov. Neposredne rešitve so boljše kot
kompleksne, ki vključujejo večjo organizacijo.
5. Načrtuj izvajanje spremembe – načrtuj posamezne korake, ki bodo
vodili do končne spremembe, predvidi možne ovire in način soočenja z
njimi.
6. Določi časovni okvir – po določenem času naredi pregled doseženih
sprememb in prizadevanj. Tudi če vsa pričakovanja niso bila dosežena,
pohvali tisto, kar je bilo uspešno. Neuspeh preuči (kaj je bilo/šlo
narobe?), ponovno išči rešitve.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci zbirajo prazno embalažo pijač in jogurtov, ki jih prinesejo na
naslednje srečanje.
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Srečanje poteka v obliki predstavitve s čim bolj aktivnim sodelovanjem
udeležencev. Teoretični del se prekinja s praktičnim reševanjem primerov, pri
katerih se udeleženci razdelijo v manjše skupine. Bistveno je konkretiziranje težav
in možnih rešitev, zbiranje predlogov s strani udeležencev.
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Opombe:
Srečanje vodi psiholog, vendar je na srečanju prisoten celotni tim, ki aktivno
sodeluje (priloga 9).
Srečanje je skupno za otroke in starše.

VIRI IN LITERATURA
1. Linehan M. Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder. New York: The
Guilford Press; 1993.
2. Dimeff LA & Koerner, K. Dialectical Behaviour Therapy in Clinical Practice. New York: The Guilford
Press; 2007.
3. Tolija J, Speciani, F. Misliti s telesom. Založništvo tržaškega tiska (ZTT); 2011.
4. Williams M, Penman D. Čuječnost. Kako najti mir v ponorelem svetu. Tržič: Učila; 2015.
5. Kabat-Zinn J. Kamor koli greš, si že tam. Ljubljana; 2011.
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6. SREČANJE ZA OTROKE: GIBANJE ZA VSE ŽIVLJENJE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – uglaševanje skupine, razbremenitev, skrb za pozitivno
vzdušje. Vaja »menjava stolov«
2. Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
3. Udeleženci razumejo pomen redne telesne aktivnosti
4. Udeleženci se seznanijo z elementi ustrezne telesne aktivnosti
5. Udeleženci osvojijo posebnosti prehrane ob povečani telesni aktivnosti
6. Ovrednotenje rezultatov meritev sestave telesa in ocena napredka glede na
prvo meritev
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke

Dnevnik
Kocka

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Vaja »menjava stolov«: Vodja srečanja pove neko lastnost in vsi udeleženci, ki to
lastnost imajo, se morajo čim hitreje presesti na drugi stol, ki ne sme biti sosedov.
»Stol naj zamenja, kdor ...« Lastnosti se naj ne nanašajo le na zunanje atribute
(možno je predlagati na primer: »Stol naj zamenja, kdor se je uspel ta teden upreti
skušnjavi po slaščici.« ..., kdor je (kljub slabemu vremenu) šel na sprehod/tek, ... šel
z družino v gozd/kino ... , ...si je danes umil zobe, ... je že bil zaljubljen ... ipd.«)
Ad CILJ 2:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o pisanju
dnevnika, morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že izpolnjene
dnevnike.
Ad CILJ 3:
Redna telesna aktivnost je poleg pravilne prehrane temelj uspešnega uravnavanja
telesne mase. Zaradi pozitivnih učinkov na zdravje in splošno počutje bi morala biti
del vsakdanjika vsakega človeka.
Pri ljudeh s povečano telesno težo pa je telesna aktivnost še toliko bolj pomembna,
saj s povečano telesno aktivnostjo telo porabi več energije in tako ustvarja
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negativno energetsko bilanco.
Z aktivnostjo telo povečuje zmogljivost in se postopoma preoblikuje, v telesni
sestavi se zmanjša delež maščevja in poveča delež mišične mase. Tu naj ponovno
omenimo, da to pomeni večjo porabo tudi v mirovanju (BMI), saj so mišice
energetsko potratnejše.
Telesno aktivnost moramo izvajati vsak dan, vsaj 1 uro dnevno.
Ad CILJ 4:
Intenzivnost telesne aktivnosti naj bo zmerna, takšna, da se ob njej zadihamo in
čutimo hitrejši utrip srca. Pri oceni prave intenzivnosti si lahko pomagamo tudi z
oceno sposobnosti govora: pri pravi intenzivnosti lahko še govorimo, ne moremo
pa peti. Začnemo z manjšo intenzivnostjo in jo med daljšim trajanjem vadbe
stopnjujemo.
(Prilogi 9 in 10.)
Vrsta telesne vadbe naj bo prilagojena zmožnostim in interesom posameznika –
naj bo taka, da jo bo ta rad izvajal. Po potrebi jo moramo prilagoditi tudi
njegovemu zdravstvenemu stanju (npr. plavanje posebej priporočamo ljudem z
močno povečano maso, vendar je vezano na bazen/morje).
Glede načina telesne vadbe je najboljša kombinacija vztrajnostne vadbe in vadbe
moči (uporovne vadbe). V obe obliki vadbe je smiselno vključevati tudi raztezne
vaje, tehnike dihanja in sprostitvene vaje. Pomembna je tudi raznovrstnost vadbe,
da se je prehitro ne naveličamo.
Svetovanje o telesni aktivnosti je vedno individualno. To opravijo udeleženci skupaj
s športnim pedagogom. Vsem udeležencem se od začetka priporoča 1 ura gibanja
dnevno, ki pa jo po svojih močeh lahko povečujejo.
Ad CILJ 5:
Prehrana ob povečani telesni aktivnosti ima nekaj posebnosti. Telesno aktivnost
izvajamo praviloma vsaj 2 uri po glavnem obroku. Pri telesni aktivnosti, ki ne traja
več kot 1 uro, zadostuje pitje vode (500 ml na uro). Po telesni aktivnosti je
priporočljivo zaužiti lahek obrok, ki naj vsebuje beljakovine in ogljikove hidrate.
Primeren je sadni jogurt, čokoladno mleko, kruh s skuto in medom ter podobno.
Kadar telesna aktivnost traja dlje kot 1 uro in/ali je njena intenzivnost zelo visoka,
je priporočljivo pitje športnih pijač. V tem primeru lahko izjemoma vnos energije
nadomestimo tudi s sladko pijačo ali drugo sladkarijo. Kadar kot energijski dodatek
uporabimo sladkarijo, naj bo pijača voda.
Ob redni vadbi, še posebej če je vsakodnevna in kadar je vztrajnostni vadbi
pridružena tudi vadba moči, je treba paziti, da je vnos beljakovin v glavnih obrokih
zadosten.
V procesu regulacije telesne mase prehranski dodatki niso potrebni, vsi
regeneracijski obroki naj bodo običajna živila. Tako se lažje izognemo pomanjkanju
mikrohranil (vitaminov, mineralov) ter lažje vzdržujemo primerne vzorce prehrane.
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Ad CILJ 5:
Primerjamo prvo in sedanjo meritev telesne sestave in jo vrednotimo za motivacijo
in spodbudo pri nadaljnjem uravnavanju telesne mase.
Relativiziramo čustva, morebitno razočaranje, občutke neuspeha in upad
motivacije. Spomnimo, da tudi telo potrebuje čas za spremembo, pomembna je
vztrajnost.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Z udeleženci izdelamo ploskev kocke na temo gibanja. Poudarimo, da sta
prehranska ploskev in ploskev gibanja med seboj tesno povezani.
Vodja skupine spodbudi otroke k pogovoru, katera vrsta telesne aktivnosti jim je
najljubša. Predlaga, naj otroci dajo pobudo staršem za skupni izlet ali kakšno drugo
aktivno dejavnost.
Vodja skupine z vsakim udeležencem posebej ovrednoti izpolnjeni dnevnik
prehranjevanja in gibanja. Pohvali, kar je bilo dobro. Pove, ali pri posamezniku
preveri uvid, kje so bile napake. V primeru neuspeha poišče tisto, kar je bilo dobro
in spodbuja za naprej.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeležencem naročimo, naj ob naslednjem srečanju s seboj prinesejo izrezane
sličice hrane in pijače (iz letakov, revij ...).
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.

VIRI IN LITERATURA
1. Battelino T, Bratina N, Dervišević E, Hadžić V, Jurak G, Kovač M, Pistotnik B, Pori M, Šajber D, Škof
B, Žvan M. »Povzetek smernic za telesno aktivnost otrok in mladostnikov.« Medicinski razgledi
letnik 53. Številka 4 (2014); str. 585–595.
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7. SREČANJE ZA OTROKE: O IZBORU IN PRIPRAVI HRANE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – uglaševanje skupine, razvijanje učinkovite
pozornosti, spodbujanje stika, timskega duha, sprostitev.
Vaja »ploskanje«.
2. Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
3. Udeležencem predstaviti glavne poudarke pri pravilni izbiri živil
4. Udeležencem predstaviti osnove pravilnega shranjevanja, predpriprave
in priprave hrane
5. Udeležence naučiti nekaj osnov branja deklaracij živil in prehranskih
izdelkov
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke

Zvezek
Prazna embalaža pijač in jogurtov
(domača naloga s prejšnjega srečanja)

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Vaja »prenašanje ploska«: Vodja se obrne desno proti sosedu, vzpostavita stik z
očmi in hkrati ploskneta, nato se sosed obrne k svojemu desnemu sosedu,
ponovno vzpostavita stik z očmi in sočasno ploskneta, vaja se po tem principu
nadaljuje v krogu. Po uvodnem krogu udeležence spodbudimo, da se zberejo,
pozorno sledijo toku vaje, so čuječi, budno pozorni in prisotni, ne prehitevajo ...
Vajo zaključimo, ko skupina udejanji večjo stopnjo usklajenosti in je čutiti vzajemno
zadovoljstvo.
Ad CILJ 2:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o pisanju
dnevnika, morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že izpolnjene
dnevnike.
Ad CILJ 3:
Izbira hrane mora biti pestra in uravnotežena, da ob zadostnem vnosu energije
zagotavlja zadostne količine hranil, vitaminov in elementov.
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Pozorni moramo biti, da izbiramo živila, ki vsebujejo malo enostavnih sladkorjev
(kuhinjski sladkor, sadni sladkor). Izogibati se moramo sladkim pijačam.
Izogibati se moramo živilom, ki vsebujejo veliko živalskih maščob in industrijsko
predelanih maščob. Tudi mleko in mlečni izdelki lahko vsebujejo veliko maščob,
zato izbirajmo taka, ki jih vsebujejo manj.
Pri izbiri živil je priporočljivo posegati po sezonskih živilih in lokalni ponudbi, saj še
posebej sadju in zelenjavi s časom prevoza in skladiščenja pada biološka vrednost,
to je vsebnost vitaminov, makro in mikroelementov in elementov v sledovih.
Izbirati je treba predvsem surovine in čim manj predelane, hranilno osiromašene
hrane.
Izogibati se moramo tudi energijsko gosti hrani (otrokom povemo konkretne
primere – čips, smokiji, sladkarije ...), ki je pri otrocih sicer zelo priljubljena. Naj bo
na jedilniku samo občasno in v majhnih količinah, po telesni aktivnosti.
Ad CILJ 4:
Hrano pripravljamo z uporabo različnih postopkov mehanskih in toplotnih obdelav.
Pomembno je izbrati tak postopek, da po nepotrebnem ne izgubljamo hranljivih
snovi v živilih in ne dodajamo preveč maščob.
Priporočljivo je zlasti kuhanje, dušenje in pečenje v pečici. Cvrtje odsvetujemo.
Pri pripravi zelenjave priporočamo kuhanje v pari, pri čemer odsvetujemo
prekomerno kuhanje, da ne pride do nepotrebne izgube hranil.
Če se pri pripravi uporabi maščobo, priporočamo zmerno uporabo kakovostnih
rastlinskih maščob. Pri pripravi hrane skušamo omejiti uporabo soli, izogibamo se
tudi dosoljevanju pri mizi.
Ad CILJ 5:
Deklaracija je označba izdelka, ki na enem mestu vsebuje glavne podatke o izdelku.
V Sloveniji že vrsto let velja zlati nabor podatkov, s katerimi morajo biti po
Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil označena vsa živila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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prodajno ime živila,
seznam in količina sestavin (vključene tudi vse sestavine živila, navedene
po padajočem vrstnem redu glede na svojo maso),
neto količina,
rok uporabnosti,
serija (lot) živila,
posebni pogoji hranjenja in uporabe,
ime in naslov ali firma in sedež proizvajalca oziroma tistega, ki živilo pakira
ter prodaja,
podatek o kraju porekla,
navodilo za uporabo, kadar živila brez navodil ne bi bilo mogoče ustrezno
uporabiti,
vsebnost alkohola v volumenskih odstotkih pri pijačah, ki vsebujejo več kot
1,2 vol. % alkohola.

Z udeleženci na praktičnih primerih živil pregledamo nekaj deklaracijskih nalepk.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Prenašanje ploska:
S spodbujeno osredotočenostjo nase in na drugega, uglaševanjem skupine,
ustreznim prilagajanjem posameznika, da lahko ploskneta sočasno, plosk sčasoma
potuje tekoče, ritmično kakor val. V nadaljevanju lahko spremenimo smer
podajanja ploska in vajo izvajamo v levo smer. Pokaže se, da vaja sprva spet poteka
manj usklajeno, počasi, da se pogosteje zatika in da se učimo iz izkušnje, z
vztrajnostjo in ponovitvami, če smo dovolj pozorni in pripravljeni na sodelovanje,
motivirani za skupni uspeh. Tako se nam dogaja tudi, ko se učimo, osvajamo nove
navade, opuščamo razvade.

Z udeleženci na praktičnih primerih živil pregledamo nekaj deklaracijskih nalepk.
Pomembno je, da pri obravnavi priprave hrane vodja skupine sprejema morebitne
izjave, da nekaj ni okusno, se sooči z različnimi odzivi in pomaga osmišljati način
priprave in čas, ki je potreben, da se prilagodimo novemu okusu: konkretni cilji, ki
so usmerjeni v ZDAJ, ne daleč v prihodnost. Za razumevanje posledic potrebujejo
konkretizacijo, ZGODBO, ki deluje realno, primere dobre prakse: povabiti morebiti
njihovega vrstnika, ki je že »zmagal«, kakovostno živi morebiti s sladkorno
boleznijo in mora imeti nadzor nad živili, načinom prehrane.
Vodja skupine z vsakim udeležencem posebej ovrednoti izpolnjeni dnevnik
prehranjevanja in gibanja. Pohvali, kar je bilo dobro. Pove oz. preveri pri
posamezniku, da sam poimenuje, kje so bile napake, na kaj bo dajal v prihodnje več
pozornosti, poudarka. V primeru neuspeha poišče tisto, kar je bilo dobro in
spodbuja za naprej.

Opombe:
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci zbirajo in prinesejo na naslednje srečanje izrezane različne sličice hrane
in pijače.
Naj bodo udeleženci raziskovalci: v shrambi sami ali še bolje s starši pregledajo
deklaracije, datume živil in počistijo, kar ni več uporabno, ter v hladilniku preverijo,
kaj in kako imajo hranjeno. Ali se v družini ravnajo v skladu s priporočili?
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.
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8. SREČANJE ZA OTROKE: GLAVNI OBROKI – VEČ O ZAJTRKU, KOSILU, VEČERJI

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – uglaševanje skupine, spodbuditi sodelovalni odnos,
Vaja »VRSTA«
2. Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
3. Udeležence seznanimo s pomenom in primernimi živili za zajtrk
4. Udeležence seznanimo s pomenom in primernimi živili za kosilo
5. Udeležence seznanimo s pomenom in primernimi živili za večerjo
6. Seznanimo jih z izbiro primernih živil in z jedilniki za posamezne obroke
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke
Papirnati krožniki

Zvezek
Sličice živil in prehranskih izdelkov
(domača naloga s prejšnjega srečanja)

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Socialno interaktivna vaja »vrsta«: Vodja srečanja na tla nalepi 2–3 metre dolg
trak, ki predstavlja črto. Udeleženci se postavijo nanjo v kolono. Nato se morajo
zamenjati med seboj vsi, ki imajo določeno lastnost (ki jo določi vodja srečanja), ne
da bi stopili s črte. Vodja določi merilo, kdo stoji prvi v vrsti. Kot pri vsaki uvodni
vaji, je zelo pomembna refleksija izkušnje. Z udeleženci preverimo, kaj je pri
razrešitvi naloge delovalo, kako so lahko uspešno in najhitreje rešili problem. Kako
so gradili strategijo? Bi jo lahko rešili brez sodelovanja? Dialog vodimo na način, da
sami ubesedijo sodelovalen odnos, učenje iz izkušenj, z medsebojno podporo. Vse
navedeno potrebujemo tudi pri osebnem projektu, doseganju sprememb na dolgi
rok. Stati moramo za svojimi odločitvami in sprejemati znanje in podporo ter si jo
nuditi tudi sami (notranji viri moči).
Ad CILJ 2: Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o
pisanju dnevnika, morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že
izpolnjene dnevnike.
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Ad CILJ 3:
Redno uživanje glavnih obrokov je temelj zdrave prehrane.
Še zlasti pomemben je zajtrk, ki zjutraj telo oskrbi s potrebno energijo in hranilnimi
snovmi. Uživanje zajtrka izboljša telesne in duševne zmožnosti za do 20 %.
Pomemben je tudi zaradi vpliva na dnevni ritem prehranjevanja.
Za zajtrk so najprimernejša ogljikohidratna živila, ki počasi in zmerno dvigujejo
raven glukoze v krvi.
Priporočen čas je med 7. in 7.30. Predstavlja naj 18–22 % dnevnega energijskega
vnosa.
Otrokom predstavimo ideje za zdrav zajtrk. Dobro je, da izhajamo iz njihovih idej,
jih pišemo na plakat, potem pa v naslednji fazi ovrednotimo, obkrožimo zdrave,
primerne ideje. Ob tem ponovimo, iz katere skupine živilo izhaja, zakaj je ideja
dobra, zakaj ne. Ideje osmislimo in uokvirimo. Podajanje teoretičnih znanj je na ta
način bolj živo in zanimivo, praktično izkustveno.
Če se jim zdi, da nimajo dovolj časa za pripravo zajtrka zjutraj, jim podamo ideje,
kaj si lahko zdravega pripravijo že zvečer za naslednji dan. Pri pripravi naj
sodelujejo tudi otroci. Zaželeno je, da bi ob zajtrku uživala cela družina in bi to
postal skupni obred. Obremenitve zaradi zaposlitev pogosto onemogočajo, da bi
družina skupaj redno zajtrkovala. Zato otroke in starše spodbudimo k načrtovanju
skupnih obrokov upoštevajoč urnike posameznih članov, saj je potem večja
verjetnost, da skupni zajtrk tudi uresničijo. To naj bi bil skupni vložek vseh članov v
družini.
Ad CILJ 4:
Kosilo največkrat predstavlja osrednji dnevni obrok, ki naj bo vedno sestavljen
pestro iz vseh skupin živil. Živila iz skupine zelenjave in sadja so obvezni sestavni
del kosila. Primerni čas kosila je med 12.30 in 13. uro. Predstavlja naj 35–40 %
dnevnega energijskega vnosa.
Otrokom predstavimo ideje za zdrava kosila. Na ta način širimo spekter njihovih
idej, jih ustrezno preoblikujemo. Pomembno je, da jih spodbujamo k razmišljanju in
izmenjavi mnenj, prepričanj, ne le k sprejemanju informacij.
Ad CILJ 5:
Večerja naj bo pestro sestavljen, lahko prebavljiv obrok. Primeren čas zanjo je med
18. in 19. uro. Predstavlja naj 15–20 % dnevnega energijskega vnosa.
Predstavimo predloge za zdrave večerje.
Ad CILJ 6:
Otroci skupaj z vodjo skupine sestavijo nekaj zdravih krožnikov, primernih za
posamezne glavne obroke.
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Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Otroci skupaj z vodjo skupine sestavijo nekaj zdravih krožnikov, primernih za
posamezne glavne obroke.
Vodja skupine z vsakim udeležencem posebej ovrednoti izpolnjeni dnevnik
prehranjevanja in gibanja. Pohvali, kar je bilo dobro. Pove tudi, kje so bile napake.
V primeru neuspeha poišče tisto, kar je bilo dobro, in spodbuja za naprej.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci vsak dan pripravijo enega od glavnih obrokov po predstavljenih
priporočilih. Zapišejo jedilnik (na srečanju lahko zberemo in izmenjamo predloge
jedilnikov).
Do naslednjega srečanja naj zberejo nekaj praznih plastenk sladkih pijač in jogurtov
in jih prinesejo s seboj.
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.
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9. SREČANJE ZA OTROKE: MALICE IN PRIGRIZKI
KAJ PA SLADKARIJE, SLAŠČICE, SLADKE PIJAČE IN HITRA HRANA?

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – kreativnost v skupini, razmišljanje o čustvih in njihovo
poimenovanje.
Vaja »samokontrola«
2. Kratka ponovitev ključnih vsebin prejšnjega srečanja
3. Udeležencem predstaviti pomen malice in pravo izbiro živil
4. Udeležencem predstaviti problematiko uživanja sladkarij, slaščic in hitre
prehrane
5. Udeležencem podati predloge za bolj zdravo sladkanje
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke
Tehtnica
Sladkor
Vrečke za sladkor
Velik plakat za »ledolomilca«

Zvezek
Barvni papir
Barvice
Slika človeškega telesa
Prazne plastenke pijač in jogurtov

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Skupino povabimo k poimenovanju čim večjega števila različnih čustev in občutkov.
Vodja skupine jih zapisuje na velik plakat. Ko je nabor zaključen, z dvema barvama
ločeno obkroži prijetna in neprijetna čustva. Na ta način v udeležencih spodbudimo
zavedanje o pestrosti čustev, občutkov.
Pri vaji »samokontrola« udeleženci na velik plakat obrišejo telo enega izmed njih
(ležeče). Potem na obrisu telesa vsak izmed njih napiše določeno čustvo in pove,
na katerem delu telesa ga zaznava, ali vsak od njih najprej vzame svojo barvno
voščenko in povsod na obrisu telesa pobarva tiste dele, kjer občuti čustva. Nato v
pogovoru čustva predstavijo, poimenujejo. Lahko se osredotočimo na osnovna
čustva (strah, jeza, veselje, žalost ...) ter se dotaknemo situacij, ki sprožajo opisano,
in kako se morebiti pomirijo.
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Ad CILJ 2:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o pisanju
dnevnika, morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že izpolnjene
dnevnike.
Ad CILJ 3:
Malica je premostitveni obrok med dvema glavnima obrokoma. Priporočamo eno
dopoldansko malico, med zajtrkom in kosilom, ter eno popoldansko, med kosilom
in večerjo.
Malice naj bodo sestavljene pestro, sestavni del naj bosta zelenjava in sadje. Poleg
njiju priporočamo še mleko in mlečne izdelke, oreščke in suho sadje, z dodatkom
živil iz žitnih izdelkov. Malica poveča psihično in fizično zmožnost telesa in skrbi za
stabilnejšo raven krvnega sladkorja.
Ad CILJ 4:
Sladkarije, slaščice in hitra hrana vsebujejo veliko maščob in sladkorjev, nekatere
tudi soli, drugih hranil pa relativno malo. Zato pravimo, da so energijsko goste in
hranilno prazne. Taka hrana hitreje obremeni presnovo z dvigi glukoze in
maščobnih kislin v krvi ter vpliva v smeri povečevanja telesne mase.
Glede na prehranski okus otrok in mladostnikov se je tem živilom težko popolnoma
izogniti, lahko pa poskrbimo, da jih v prehrano vključimo le občasno oz. izjemoma,
predvsem po večji telesni aktivnosti.
Enako velja za sladke pijače.
Ad CILJ 5:
Skupaj poiščemo predloge za bolj zdrave posladke.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Vodja skupine skupaj z otroki pregleda deklaracije na prinesenih embalažah
jogurtov in pijač. Vsak udeležene dobi nalogo, da izračuna, koliko sladkorja je v
plastenki pijače, ki jo je prinesel. Za lažjo predstavo toliko sladkorja natresemo v
vrečko.
Z vsakim udeležencem izdelamo plakat, kako potuje sladkor po telesu in na katere
organe vplivajo povečane vrednosti krvnega sladkorja. Ta plakat udeleženci
odnesejo domov.
Vodja skupine z vsakim udeležencem posebej ovrednoti izpolnjeni dnevnik
prehranjevanja in gibanja. Pohvali, kar je bilo dobro. Pove tudi, kje so bile napake.
V primeru neuspeha poišče tisto, kar je bilo dobro in spodbuja za naprej.
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Opombe:
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeležence spodbudimo, da iz svojih domov pospravijo in odstranijo vso »kritično«
hrano, torej hrano iz rdeče skupine prehranskega semaforja, da jim ne bo
predstavljala skušnjav.
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
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10. SREČANJE ZA OTROKE: ZAKLJUČNO

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Uvod v srečanje – spodbujanje sodelovanja v skupini, skupinskega uspeha z
vajo »hoja po lepilnem traku« ali/in »prestavljanje obroča iz lepilnega
traku po krogu skupine«
Vaja »sproščanje«
2. Kratek povzetek prejšnjih srečanj
3. Pregled doseženih rezultatov posameznikov in skupine
4. Podelitev pohval in diplom
5. Dogovor za skupni zaključni izlet
6. Napotki za ohranjanje in krepitev navad, pridobljenih v programu
Potrebni pripomočki za vodje:
Primeren prostor s stoli in mizami
Tehtnica in višinomer
Barvne štampiljke

Potrebni pripomočki za udeležence:
Zvezek ali papir za beležke in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Pred veščino sproščanja je dobro izvesti neko uvodno dejavnost, da se skupina
uglasi, začuti in ustvari nekaj skupnega.
Predlagamo izvedbo ene izmed vaj z lepilnim trakom:
1. Hoja skupin, prilepljenih na lepilnem traku
Opis:
Sodelujoče povabimo v dve skupini z enakim številom članom, ki lahko med seboj
tekmujeta.
Za vsako skupino na tla nalepimo dve vzporedni črti iz širokega lepilnega traku
(traku za lepljenje paketov, naj bo čim močnejši, širine vsaj 7 cm), lepljiva stran naj
bo obrnjena navzgor, dolžino prilagodimo številu sodelujočih. Trakova morata biti
postavljena vzporedno, razmaknjena v širini razkoraka.
Člane skupine razporedimo v kolono v sredino med oba trakova. Prvemu v koloni
postavimo oz. prilepimo desno nogo na desni trak in levo na levega. Naslednji član
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mu sledi po enakem postopku, tik za njim. Tako nadaljujemo, dokler ne »prilepimo«
vseh članov obeh skupin.
Nato določimo ciljno črto, ki naj bo od trakov oddaljena vsaj 3 m. Na znak morajo v
najkrajšem času prehoditi razdaljo do ciljne črte, ne da bi se trak pri tem strgal.
Skupina se lahko posvetuje in naredi načrt, kako bo pristopila k nalogi. Ko so
pripravljeni, začnejo na znak hoditi naprej proti ciljni črti. Za pretrgan trak se
končnemu času pribije 3 sekunde. Skupinama lahko omogočimo ponovitev, odvisno
od časa, ki ga imamo na razpolago. V tej ponovitvi lahko uporabijo vsa spoznanja,
naredijo novo strategijo.

2. Obroč iz lepilnega traku
Opis:
Sodelujočim predstavimo izziv, da iz lepilnega traku (traku za lepljenje paketov, naj
bo čim močnejši, širine vsaj 7 cm) dolžine pribl. 2 m, naredijo obroč, ki se ne sme
lepiti. Obroč naj bo čim širši. Nalogo naj rešijo sami. (Rešitev: trak sklenemo z
začetnim in končnim koncem, nato pa prepognemo po dolžini – s širine 7 cm na
3,5 cm). Ko naredijo obroč, sklenejo krog in se držijo za roke. Eni osebi v krogu
obroč kot lento obesimo okoli vratu in ene roke. Skupina mora podajati obroč od
osebe do osebe tako, da gre vsak skozi obroč cel, vključno z nogami. Pri tem si
lahko pomagajo, ne smejo pa razkleniti dlani ali uporabiti prstov. Ves čas se morajo
držati za roke!

Vaji podpirata skupinski duh, medsebojno sodelovanje, prilagajanje, dajanje
predlogov, preizkušanje strategij, učenje iz izkušnje, prepoznavanja napak, ipd.
Brez sodelovanja vseh naloga ni rešljiva. Mlade je treba opozoriti, da pri tem niso
nasilni (pozabijo paziti na lego dlani).
Nato udeležencem predstavimo tehniko sproščanja.
Vodja upočasni govor, postane bolj tih in soustvari, da nastane tišina.
Samomasaža telesa: s prsti nežno tapkamo po celi glavi, kakor da bi nežno
posnemali dež, nato gladimo obraz (zmasiramo obrvi, nežno pogladimo čez oči,
sočasno mehko potegnemo z rokama od nosu preko ličnic k ušesom, pod nosom
navzven, čez in nato pod brado k ušesom), pomasiramo oba uhlja, ožamemo vrat, z
desno roko po levi strani in z levo roko po desni strani. Ramena potrepljamo s
pestjo roke po nasprotnem ramenu, nato nasprotno roko od ramen k prstom in
nazaj proti podpazduhi, na koncu zmasiramo vse prste, vsakega posebej in dlan, ter
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zaključimo masažo rok z masažo sredine dlani s palcem nasprotne roke. Enako
ponovimo na drugi roki. Sledi masaža z notranjim robom dlani s sočasnim
udarjanjem obeh rok od hrbta proti zadnjici, nato z dlanjo nežno udarjamo po
zunanji strani nog navzdol in po notranji navzgor, pogladimo prsi koš in trebuh,
kakor da bi odmetavali breme od sredine navzven ... Posamezne sklope ponovimo
3–4-krat. Na koncu sklenemo roki drugo čez drugo na trebuh, zapremo oči,
nekajkrat v tišini globoko vdihnemo skozi nos in izdihnemo skozi usta ter se
nazadnje na stopalih nekajkrat zazibamo naprej in nazaj. Čisto na koncu lahko
lahkotno stresamo telo, roke ... brez obtežitve. Na koncu vaje povabimo
udeležence, da preverijo, kakšni so občutki v njihovem telesu. Praviloma se poveča
stik s telesom, doseže se razbremenitev, več lahkotnosti, kar je želeni učinek.
Za skupino mladih, kjer je na razpolago malo časa, so dobrodošle dejavne oblike
sproščanja. Takrat je manj zadrege, več smeha. Če se odločamo za meditacijo, dele
avtogenega treninga ipd., lahko sprva pričakujemo obrambno držo, tudi smeh. Naj
bo ta kot zvočna kulisa, pozornost na zvoke vključimo v naš tekst, s tem jih
jemljemo kot del celote, jih dodatno ne izpostavimo in z udeleženci praviloma
nadaljujemo z vajo ... Praviloma se postopoma tudi takšni posamezniki poskušajo
prilagoditi skupini in se bolje nadzorovati, kar štejemo za uspeh.

Ad CILJ 2:
Izvajalec na kratko povzame temo prejšnjega srečanja. Kratek pogovor o pisanju
dnevnika, o morebitnih težavah ob izpolnjevanju. Udeleženci oddajo že izpolnjene
dnevnike.
Ad CILJ 3:
Pregled doseženih rezultatov: udeležba na srečanjih, izguba obsega pasu, izguba
telesne mase, pridobitev na višini, izguba telesne maščobe v % ali kg, stanje
mišične mase, stanje hidracije telesa.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Motivacija za vztrajnost pri uravnavanju in ohranjanju telesne mase in
spremenjenem življenjskem slogu.
Spodbuda za pisanje dnevnika prehranjevanja in gibanja.
Pogovor o načrtu čez poletje, kako se imeti lepo in dosegati cilj.
Rezultati so posledica pomembnih sprememb, ki jim je dobro slediti v prihodnje.
Pomembno je, da v pogovoru poimenujejo veščine, ki so jih pridobili v projektu.
Dobro je, da pozornost namenimo tudi skupini kot celoti, ki jim je ne nazadnje
prinesla tudi druženje, in vrstnikom kot posameznikom, ki imajo isto nalogo,
podobne težave, delijo spodbude. Poskrbimo za slovo.
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Ta projekt nudi pomembno medvrstniško podporo, uri socialne veščine, krepi
sposobnost načrtovanja ciljev in organiziranja časa, samonadzora in ozavešča, da
uspehi ne pridejo na hitro, da se je zanje treba potruditi, vztrajati, da smo lahko na
tej poti tudi razočarani.
Upanje in motivacijo lažje ohranjamo, če ne spregledamo majhnih napredkov in
uspehov, ki se seštevajo v »zmagoslavni trenutek« končnega cilja. Včasih ta ni čisto
takšen, kot si ga zadamo, pomembno je prepoznavanje, kakšno je to odstopanje,
zakaj do njega prihaja, kakšna so objektivna dejstva in kako je k temu prispeval
posameznik.
Pomembno se je zavedati, da smo lastniki čustev, ki jih čutimo, dejanj, ki jih
naredimo, in odločitev, ki jih sprejemamo. Osredotočenost na ovire in morebitna
neprijetna čustva, konflikte nam pomaga prepoznavati primanjkljaje ter cvetoče
polje še nezadovoljenih potreb in interesov. (Samo)refleksija je tako lahko pot k
jedru, virom moči in navdiha za novo učenje za vse sodelujoče v projektu. Na
vsakem srečanju mora obstajati prostor zanjo, pri čemer je pomembno, da
spregovorimo v jeziku, v katerem bomo drug drugega lahko poslušali, slišali in tudi
razumeli.

Opombe:
Udeleženci bodo v jesenskem sklopu vabljeni v nadaljevalni program po pošti, epošti ali po telefonu.
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Program za družinsko obravnavo debelosti
otrok in mladostnikov

5 4 3 2 1 0 GREMO

Vsebina skupinskih srečanj za starše
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Seznam srečanj za starše
1. SREČANJE ZA STARŠE – SPOZNAVNO SREČANJE
2. SREČANJE ZA STARŠE – SREČANJE S PSIHOLOGOM
3. SREČANJE ZA STARŠE – PORAZDELITEV OBROKOV IN POMEN PITJA VODE
4. SREČANJE ZA STARŠE – PREHRANSKI SEMAFOR IN ZDRAV KROŽNIK
5. SREČANJE ZA OTROKE IN STARŠE – KAJ STORITI, KO NE GRE?
6. SREČANJE ZA STARŠE – GIBANJE ZA VSE ŽIVLJENJE
7. SREČANJE ZA STARŠE – O IZBORU IN PRIPRAVI HRANE
8. SREČANJE ZA STARŠE – GLAVNI OBROKI – VEČ O ZAJTRKU, KOSILU, VEČERJI
9. SREČANJE ZA STARŠE – MALICE IN PRIGRIZKI
KAJ PA SLADKARIJE, SLAŠČICE, SLADKE PIJAČE IN HITRA HRANA?
10. SREČANJE ZA STARŠE – ZAKLJUČNO SREČANJE

Seznam prilog
Priloga 1: Obrazec za beleženje prisotnosti
Priloga 2: Zdrav krožnik
Priloga 3: Epsteinov prehranski semafor
Priloga 3a: Razpredelnica najpogostejših živil
Priloga 4: Priporočeno število dnevno zaužitih enot živil
Priloga 5: Navodila za izvedbo srečanja za otroke in starše – »Kaj storiti, ko ne gre«
Priloga 6: Prehranski semafor Zveze potrošnikov Slovenije
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1. SREČANJE ZA STARŠE – SPOZNAVNO SREČANJE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
6. Predstavitev in spoznavanje udeležencev v programu
7. Predstavitev izvajalcev, urnika in aktivnosti programa, predstavitev tem
posameznih srečanj in načina dela v skupini
8. Seznanitev udeležencev z osnovami prekomerne telesne mase (TM) in
debelosti: opredelitev najpogostejših vzrokov za njun razvoj, tveganja za
razvoj kroničnih bolezni, vezanih na prekomerno TM in debelost, ter
pomen čim zgodnejše obravnave
9. Predstavitev vsebine programa 5 4 3 2 1 0 GREMO
10. Predstavitev ciljev programa
11. Poudarek pomena aktivnega sodelovanja staršev oz. skrbnikov in celotne
družine za uspešno uravnavanje telesne teže (TT) otroka
Potrebni pripomočki za vodje:
Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv
in gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Potrebni pripomočki za udeležence:

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Udeleženci se spoznajo, povedo nekaj dobrega, pozitivnega o sebi in ostalih
družinskih članih. Povedo, ali imajo tudi drugi družinski člani težave z
uravnavanjem telesne mase (TM).
Udeležence v uvodnem delu prosimo, naj povedo, kakšna so njihova pričakovanja
glede udeležbe v programu.
Ad CILJ 2:
Predstavitev izvajalcev programa: zdravnik, dipl. medicinska sestra, kineziolog, po
potrebi se vključita psiholog in dietetik.
Začetni program traja 5 mesecev. Sestavljen je iz:
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•
•

prvega pregleda otroka pri zdravniku (v spremstvu starša, ki je vključen v
program)
10 tematskih skupinskih srečanj, ki potekajo ločeno za starše in otroke, 1krat na 14 dni, vsako srečanje traja 60 min
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
•

1. srečanje – SPOZNAVNO SREČANJE
2. srečanje – SREČANJE S PSIHOLOGOM
3. srečanje – PORAZDELITEV OBROKOV IN POMEN PITJA VODE
4. srečanje – PREHRANSKI SEMAFOR IN ZDRAV KROŽNIK
5. srečanje – KAJ PA, ČE NAM NE GRE?
6. srečanje – GIBANJE ZA VSE ŽIVLJENJE
7. srečanje – VEČ O IZBORU IN PRIPRAVI HRANE
8. srečanje – GLAVNI OBROKI – VEČ O ZAJTRKU, KOSILU IN VEČERJI
9. srečanje – MALICE IN PRIGRIZKI, SLAŠČICE
10. Srečanje – ZAKLJUČEK – KAKO NAPREJ

kontrolnih zdravniških pregledov, prvič po 14 dneh, nato 1-krat mesečno
telovadbe 2-krat tedensko, od tega 1-krat v naravi, v obliki nordijske hoje

Udeležencem podamo osnovne kontakte, torej na koga naj se obrnejo v primeru
nejasnosti ali težav in kako naj sporočijo morebitno odsotnost.
Ad CILJ 3:
O prekomerni prehranjenosti in debelosti govorimo, ko je v telesu prisoten
presežek maščevja. Da bi stanje pravilno opredelili, moramo določiti stanje
prehranjenosti.
To najlaže in najhitreje naredimo z izračunom indeksa telesne mase (ITM, angl.
BMI – Body Mass Index), ki pomeni razmerje med telesno maso v kilogramih in
kvadratom telesne višine (v metrih). Formula za izračun indeksa telesne mase je
torej:
!"#"$%& !"#"
!"#"$%& !"š!"# ! !"#"$%! !"š!"#
.
Pri odraslih je razvrstitev prehranjenosti glede na ITM (v kg/m2) naslednja:
!"# =

§
§
§
§
§

do 18,0 nedohranjeni,
18,1–24,9 normalno prehranjeni,
25–29,9 čezmerno prehranjeni (debelost I. stopnje),
30–39,9 debeli (debelost II. stopnje),
40 in več izredno debeli (debelost III. stopnje).

Pri otrocih se ITM zaradi drugačne telesne sestave in stalnega spreminjanja mase
in višine določa nekoliko drugače. Sam izračun je enak kot pri odraslih, nato pa se
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rezultat primerja s tipičnimi rezultati otrok istega spola in starosti. Iz grafa, ki je
ločen po spolu, se odčita rezultat glede na percentilne krivulje:
§
§
§
§

otroci z ITM pod 5. percentilno krivuljo so nedohranjeni,
otroci z ITM med 5. in 91. percentilno krivuljo so normalno prehranjeni,
otroci z ITM med 91. in 98. percentilno krivuljo so čezmerno prehranjeni,
otroci z ITM nad 98. percentilno krivuljo so debeli.

ITM ima tudi svoje omejitve, saj pri izračunu upošteva le telesno višino in maso, ta
pa je lahko povečana tudi zaradi drugih vzrokov in ne samo zaradi povečane
količine maščevja (npr. vode in mišične mase).
Zato je pri oceni prehranjenosti pomembno tudi določanje telesne sestave, kar pri
udeležencih naredimo na začetku in po treh mesecih vključenosti v program.
Namen merjenja telesne sestave je spremljanje prehranske obravnave in sledenje
uravnavanju telesne mase, katerega cilj je predvsem izguba mase maščobnega
tkiva.
Vzroki prekomerne telesne mase in debelosti so kompleksni. V osnovi gre za
presežek vnosa energije nad njeno porabo, torej za prevelik in neustrezen vnos
hrane ter premalo gibanja.
V ozadju prevelikega vnosa hrane se lahko skriva marsikaj. Pogosto so to
neprepoznane čustvene stiske otroka, ki vodijo v prenajedanje (natančneje
predstavljeno v 2. sklopu s strani psihologa), kar je pri zdravljenju treba upoštevati.
Raziskave kažejo, da debeli otroci v 80 % ostanejo debeli tudi v odrasli dobi, da
imajo visoko tveganje, da zbolijo za zgodnjo sladkorno boleznijo, sistolno
hipertenzijo, hiperlipidemijo in posledično aterosklerozo ter da se poveča njihova
obolevnost za nekaterimi rakavimi obolenji. Pogoste so ortopedske težave,
negativna samopodoba in psihične motnje.
Ad CILJ 4:
Program temelji na 6 zdravih navadah, ki jih želimo pri družini vpeljati v njihov
vsakdan in so osnova uravnavanja otrokove prekomerne mase ali debelosti:
•

5: je število obrokov na dan.
S petimi obroki dnevno zagotovimo telesu primeren in reden vnos
energije. Časovni razmik med obroki naj bo 2,5–3 ure, saj se tako
izognemo potrebi po vmesnih prigrizkih, ki bi lahko vodili v prekomerno
kopičenje energije in posledično pridobivanje mase. Izognemo se tudi
napadom hude lakote, zaradi česar bi pri posameznem obroku pojedli
preveč. Zadnji obrok naj bo 2 uri pred spanjem. Ustvariti je treba
prehranski ritem, kar pomeni, da poskušamo zaužiti hrano ob istem času.
Pomembno je, da je način prehranjevanja prilagojen udeležencu.
Pri vsaj enem obroku dnevno naj se za mizo zbere cela družina.
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•

•

•

•

•

4: je število ur tedenskega družinskega gibanja.
Starši dobijo usmeritve glede skupno načrtovane aktivnosti z otroki. Za
mlajše otroke naj bodo to družinski izleti. Za skupino najstnikov pa je
pomembno načrtovati izlet s svojimi vrstniki – lahko tudi soudeleženci.
3: je število obrokov, ki naj vsebujejo zelenjavo in sadje.
Zelenjava in sadje sta lahko del obroka ali samostojni obrok. Z zelenjavo in
sadjem telo dobi potrebne vitamine in minerale. Kadar sta pridružena
obroku, se ob enaki količini hrane na krožniku zmanjša energijski vnos
obroka. Prednost naj ima zelenjava.
2: je največje dovoljeno število ur uporabe naprav z zasloni (telefon,
tablični računalnik, računalnik, TV ...).
Njihova uporaba spodbuja sedenje in fizično neaktivnost. Gledanje
televizije v povezavi s sedenjem in morebitnim nekontroliranim uživanjem
prigrizkov je pomemben dejavnik za razvoj debelosti pri otrocih.
1: je ura priporočene telesne aktivnosti dnevno.
Telesna aktivnost je pomembna za psihofizični razvoj otroka in ključna pri
uravnavanju telesne mase. Otroku je treba pomagati, da najde sebi
primerno dejavnost – tako, ki jo bo rad izvajal. Tako bo občutil telesno
dejavnost kot nekaj, kar ga sprošča, pomagala mu bo graditi dober
občutek o sebi.
0: je priporočena količina popitih sladkih pijač.
Zaradi dodanega sladkorja predstavljajo velik energijski vnos, ki pa ne
povzroča občutka sitosti. Poleg tega navadno vsebujejo tudi različne
aditive in barvila. Ne pozabimo tudi na njihov prispevek k razvoju kariesa.
Izjemoma jih dovolimo uživati po napornejši telesni aktivnosti.

Ad CILJ 5:
Cilj programa je družino naučiti ravnotežja med pravo prehrano in gibanjem.
Cilj programa je s postopnimi spremembami prehranskih in gibalnih navad
preprečiti še nadaljnji porast mase pri prekomerno težkih otrocih in postopno,
zmerno znižanje telesne mase pri otrocih, pri katerih je debelost že prisotna.
Rezultat spremembe življenjskih navad je znižanje telesne mase tudi pri starših s
povečano maso, kar je prav tako cilj programa.
Cilj je, da bi v programu družina razvila in utrdila nove navade in jim sledila tudi po
zaključku programa.
Ad CILJ 6:
Otrok v programu ne zmore sodelovati sam, saj je v svojih osnovnih potrebah, kot
sta prehranjevanje in telesna aktivnost, močno odvisen od staršev oz. skrbnikov in
družinskega okolja. To še toliko bolj velja pri mlajših otrocih. Zato poudarjamo, da
je za uspešno uravnavanje telesne mase otroka potrebno sodelovanje cele družine,
vključijo naj se tudi dedki, babice in drugi, ki skrbijo za otroka, pomembno je, da
spremembe navad pri prehrani in gibanju veljajo za vso družino.
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Starše spodbudimo k vztrajnosti in spodbujanju otroka k pisanju dnevnika
prehranjevanja in gibanja, ki naj bo napisan čim bolj natančno in iskreno.
Poudarimo pomen pohvale – starši naj ne pozabijo otrok pohvaliti, tudi pri majhnih
pozitivnih spremembah. Ob spodrsljajih naj ne bodo pretirano kritični.
Starše spodbudimo k razmisleku, kaj jih opolnomoči za izpeljavo svoje vloge pri
uravnavanju telesne mase pri sebi in pri otroku in kje vidijo ovire. V tem srečanju
se morebitne ambivalence ne razrešuje, ampak se jo le prepozna.
V komunikaciji s starši se spodbuja upanje na zmožnost ustvariti želene
spremembe.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Uporabljajo se
- načela skupinske dinamike (spodbujanje povezanosti/kohezivnosti med
člani skupine, ki je pomembna za obstanek v skupini, prepoznavanje in
vzdrževanje motivacije za izpeljavo skupnega cilja)
- vedenjsko-kognitivne intervence (moduliranje prepričanj/kognitivnih
konstruktov v zvezi z aktivacijo oziroma eventualnih katastrofičnih
prepričanj; domače naloge v smislu načrtovanja in izpeljave konkretnih
vedenjskih epizod; načrtovanje krepitve/nagrajevanja pozitivne vedenjske
spremembe)
- pristop v smislu motivacijskega intervjuja (identifikacija ambivalence glede
ciljnega vedenja, spodbujanje komunikacije v smislu vnosa spremembe,
empatičnost vodje delavnice, izogibanje konfliktnosti s starši)
- psihoedukacija (podajanje informacij na način, ki je čustveno sprejemljiv za
starše, spodbuda h kratki zaključni povratni informaciji staršev glede
aktualne delavnice)
- veščine reševanja problemov, sproščanja in čuječnosti

Opombe:
Ne govorimo več o hujšanju, temveč le o uravnavanju telesne mase.
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeležence prosimo, da prepoznajo, kako se njihove sedanje družinske navade
ujemajo s shemo programa 5 4 3 2 1 0. Katere navade so že pravilne in kje so
potrebne spremembe? Do naslednjega srečanja naj v družinski ritem gibanja in
prehranjevanja poizkusijo vpeljati dve spremembi.
Uporabi se »Dnevnik za starše«, ki jim pomaga strukturirati misel, katere
spremembe je treba izpeljati, razvrščanje po pomembnosti, kateri koraki so
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potrebni za prvo spremembo, kateri za drugo – osredotočimo se na to, kako bodo
spremembe vpeljali, kaj je treba zanje narediti. Starše spodbujamo k postopnemu
vpeljevanju sprememb.
Če starši naloge ne bodo izpeljali, se spodbuja reflektivno razmišljanje, torej kaj jih
je oviralo pri izpeljavi in kako bi lahko odpravili te ovire.
Zaželeno je, da udeleženci nalogo opravijo. V ta namen se dela zabeležke redno
opravljenih nalog. Ob podpisni listi udeleženci sami označijo, ali so nalogo opravili
ali ne. Pomembno je, da staršem v uvodu pojasnimo, čemu so namenjene naloge
(utrjevanju znanja in ozaveščanja, kaj vse prispeva k pozitivnemu izhodu na koncu
projekta). Spomnimo jih, da je ta projekt majhen prikaz tega, kar delajo otroci v
šoli vsak dan, in da so s svojo rednostjo pri opravljanju domačih nalog največji vzor
svojim otrokom: tudi če je težko in odveč, nalogo opravimo, saj je to del skupnega
dogovora! Na ta način se otroci ob starših učijo prevzemati odgovornost za svoj del
naloge.
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2. SREČANJE ZA STARŠE – SREČANJE S PSIHOLOGOM – PSIHOEDUKACIJA
»V slogi je moč, v zgledu pomoč«

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Udeleženci poglobijo medsebojno poznavanje in se spoznajo z vodjo
delavnice
2. Udeleženci se seznanijo s temeljnimi psihološkimi potrebami, pomenom
prepoznavanja in zadovoljevanja v različnih vlogah: osebno, v partnerstvu,
v vlogi starša, otroka ali mladostnika
3. Udeleženci razumejo pomen družine pri krepitvi otrokove osebnosti
4. Udeleženci prepoznajo stresne situacije in morebitne povezave v odnosu
do hrane
5. Udeleženci preizkusijo strukturirano metodo reševanja problemov
6. Udeleženci izkusijo eno veščino uravnavanja napetosti (trebušno dihanje/
progresivna mišična relaksacija)
7. Udeleženci razumejo celovitost komunikacije, moč nebesednega sporočila
in s tem pomen vzgleda
8. Udeleženci ozavestijo pomen »resničnega srečanja«, ki je temelj kakovosti
odnosa
9. Udeleženci doma premislijo, kaj jih v življenju navdihuje, izpolnjuje
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Psihologinja se predstavi in pojasni svojo vlogo v projektu. Udeleženci glede na
začetnico svojega imena in priimka najdejo lastnost, ki jih opredeljuje.
Ad CILJ 2:
Udeleženci dobijo list papirja, na katerega narišejo krog in ga razdelijo na štiri
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enake dele. Zunaj kroga ob vsaki četrtini napišejo štiri temeljne psihološke
potrebe: moč, svoboda, ljubezen, zabava. Vsak udeleženec zase pobarva polje
potrebe, v površini, ki ustreza deležu njegove zadovoljenosti posamezne potrebe.
Seznanimo jih, da ima vsak od nas, otrok in odrasel, navedene psihološke potrebe.
Psihično ravnovesje in občutek zadovoljstva bosta večja, kadar bodo te potrebe
zadovoljene.
Udeležence povabimo, da doma nadaljujejo z vajo in pomislijo, kako so potrebe
zadovoljene v partnerskem odnosu, v vlogi starša in družini kot celoti. Svoj krog
potreb lahko izpolnijo tudi drugi družinski člani. Na podlagi slike razmislite, katera
potreba je bolj zadovoljena, katera najmanj. Kako je do tega prišlo? Kaj bi lahko
spremenili, da bi krog uravnotežili? Katere dejavnosti ste opustili? Po čem
hrepenite? Kaj drugega še lahko počnete, da bi zapolnili manjkajoči del? (Tudi če
trenutno na primer nimamo partnerja, lahko najdemo izpolnitev v odnosu do
nekoga/nečesa in bolj ali manj dejavno pristopimo k uresničevanju tega, kar
potrebujemo).
Razlaga:
Človek se sooča s temeljnimi psihološkimi potrebami, kot so: preživetje, ljubezen in
pripadnost, moč, svoboda in zabava.
Potreba po moči: To je sposobnost posameznika, da drži vajeti življenja v svojih
rokah in se uspešno usmerja k uresničevanju ciljev. Povezana je tudi z zmožnostjo
zavedanja, da nekaj zmoremo narediti samostojno kljub morebitnim nihanjem,
negotovosti, strahu, nemoči. Daje nam pogum za vztrajanje in podpre našo
samozavest, zadovoljstvo pri doseženem uspehu. Odraščajočim je pomembno
omogočiti okoliščine, kjer bi lahko zadovoljili potrebo po moči. (Tudi v projektu,
tako da dejavno vodijo svoj proces sodelovanja v projektu in doživljajo uspehe.)
Ljubezen/pripadnost: občutek, da sem ljubljen, da ljubim in da nekomu pripadam.
Čutim ne le ljubezen do partnerja, najbližjih, ljudi, temveč ljubezen do življenja.
Človek je socialno bitje. Za otroke, mladostnike je zelo pomembno, da imajo svoj
krog prijateljev, med katerimi se lahko potrjujejo in udejanjajo svoje razvojne
naloge. Odrasli ne spreglejmo, ali imajo »konvoj«, s katerim potujejo skozi
življenje. Ga imamo odrasli (prijatelji, podporniki, zavezniki)?
V skupini spodbudimo razmišljanje, koliko in do koga udeleženci čutijo pripadnost,
na osnovi česa to prepoznajo, kaj krepi posameznikovo pripadnost skupini, družini,
skupnosti. Udeleženci projekta se povezujejo, družijo jih skupni cilji, postajajo
skupnost … Kako lahko še krepijo pripadnost projektu?
Svoboda domuje tudi v možnosti izbire. Sami smo odgovorni za svoje izbire, zato je
pomembno poznati vzvode, ki nas odvračajo od želenih ciljev. Običajno so to
različne kratkoročne koristi. Katere?
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Tudi zabava mora biti sestavni del življenja. Praviloma lahko zabava prinaša
sprostitev in razbremenitev. Vsak od nas mora najti lasten način zabave, ki mu
odgovarja in ga osrečuje. Pomembno je, da je to način, ki ga otroci prepoznajo kot
kakovostnega. Zaradi pomanjkanja zabave se lahko čutimo neizpolnjene.
Premislek: Kaj vas zabava? Na kakšen način? Kako dejavno pristopite k zabavi? Kaj
si privoščite, darujete sebi? Kako se zabavate v partnerstvu? Koliko in na kakšen
način se zabavate v svoji družini?
Ad CILJ 3:
Družina naj bo prostor, kjer lahko pokažemo svojo ranljivost in najdemo oporo pri
premagovanju težav. Če bo otrok, mladostnik deležen predvsem kritik, bo
postopoma prenehal iskati oporo v domačem okolju in se zatekel k nadomestnim
rešitvam zunaj družine. Večkrat otroci in mladostniki ne delujejo v skladu s
pričakovanji staršev. Takšen je lahko tudi pogled otrok, torej da starši niso po
njihovi meri. Le odprt dialog lahko odstre tančice, ki razdružujejo. Včasih je pri
odstiranju potrebna pomoč svetovalca, da prevaja besede, čustva in pomaga pri
medsebojnem slišanju in razumevanju.
Pomembno je videti lasten in otrokov napredek, ga nagraditi in poskrbeti, da se ne
ujamemo v past negativnega pogojevanja in napačnega nagrajevanja.
Tudi težave na področju prehranjevanja in uravnavanja telesne mase imajo različne
vzroke. Za doseganje želenih sprememb in ohranjanje priporočenih vedenj
potrebujemo skupno naravnanost. V slogi je moč: dobri medsebojni odnosi med
ljudmi povečajo učinkovitost prizadevanj. Drug drugemu lahko nastavimo ogledalo,
se zazremo v zrcalu in vidimo, ali smo sebi in drugim vzgled. Cilji so lažje dosegljivi,
pričakovana nihanja manj boleča, če imamo ob sebi pomoč, ki ne streže le z
besedami, temveč z dejanji. Ko v družini skupaj premagujemo ovire in slavimo
zmage, je cilj še slajši. Otroci in mladostniki težje prepoznajo smisel na dolgi rok, saj
je prihodnost zanje preveč oddaljena, nimajo dovolj izkušenj, omejujejo jih tudi
spoznavne sposobnosti tega obdobja. Vzgled, ki je pred njimi v sedanjem trenutku,
pa deluje kot kompas, ki pomaga ohranjati želeno smer. Daje pogum in spodbudo,
da je vztrajati vredno, tudi če je včasih težko.
Zato je pomembno, da v projektu dejavno sodeluje cela družina. Sprememba, ki
zaznamuje enega člana, vpliva na vse v družini. Če se ji bodo ti upirali, jo
razvrednotili ali zanemarili, ne pa se ji pridružili, se bo vračalo prav to, kar bi želeli
spremeniti. Vsaka nova pot prinaša izzive. Naj zmaga skupno potovanje in
raziskovanje: od projekta k načinu bivanja.

Ad CILJA 4 in 5:
Prek dejavnosti 1 se udeleženci že srečajo z omejitvami, ki jim predstavljajo stres.
Udeležence povabimo k razmišljanju, kakšne so njihove strategije soočanja s
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problemi, na katere v življenju naletijo. V skupini spodbudimo pogovor o veščinah
spopadanja s stresom: prepoznavamo strategije umikanja, nadomestnih rešitev,
zanikanja in dejavnega soočanja. V nadaljevanju vodja delavnice:
• vodi dialog z osebo, ki je pripravljena izpostaviti vprašanje, dilemo pred
skupino, ki jo povabi tudi v vlogo »reflektivnega tima«,
• ali jih razdeli v pare in jih povabi, da se sami preizkusijo v vodenju
pogovora po predloženi strukturi reševanja problema (opis problema,
opredelitev, kaj je problem, iskanje rešitev in izbira najboljše, načrtovanje
korakov …).
• Opisani model kot veščino pogovora lahko nato preizkusijo tudi v
domačem okolju.

Ad CILJ 6:
Soočanje s stresnimi situacijami je del vsakdanjika. Njihovo prepoznavanje in
prepoznavanje vpliva na naše telo, misli, čustva in občutke, učinkoviti odzivi nanje
nam olajšajo veščine, ki se jih lahko naučimo.
Stres »nalagamo« v telo, mišice postanejo napete, dihanje plitko in iz zgornjega
dela prsnega koša, bitje srca pospešeno. Učinkovito sprostitev dosežemo, ko se
tega stanja zavemo in poskrbimo za pravilno globoko trebušno dihanje.
Udeležence povabimo v zavedanje sedanjega trenutka (čuječnost), prepoznavanje,
kaj vse občutijo v svojem telesu »ta trenutek«, osredotočijo se na telo. Telo ima
informacije, telo nam sporoča, le prisluhniti mu moramo! Da bi ga slišali, se
moramo »ustaviti«, (pre)usmeriti misli in vključiti osredotočeno pozornost. Do
sprostitve vodijo različne poti, dobro jih je preizkusiti, razširiti znanje, veščine in
izbire. Tudi to dejavnost lahko kratko povežemo s potrebami (moč, zabava,
ljubezen do sebe, ki jo kažemo skozi dejavno skrb zase, tudi prek načrtnega
zmanjšanja napetosti v sebi). V projektu bodo zagotovo trenutki, ki bodo porajali
napetost. Veščine sproščanja nam te težave pomagajo hitreje premostiti.
Ad CILJ 7:
Izkustvena vaja »odpiranja pesti« poteka v paru. Ponazori, kako se ljudje naučimo
določenih strategij reševanja problemov, ki jih ponavljamo v različnih situacijah in
pri njih vztrajamo, četudi niso učinkovite. Vaja vodi v spoznanje, da je pomembno
opazovati, ali so uporabljene strategije učinkovite, in če niso, poiskati nove in se jih
učiti.
Vaja »naredite pest–pest na čelo« je vaja posnemanja, ki udeležencem približa
nekongruentnost = neskladnost besedne in nebesedne komunikacije ter jih
prepriča o dejstvu, kolikšno je razmerje moči nebesednega sporočila v kombinaciji
z besednim – 80 : 20.
(Pregovori: O vrednotah se ne govori, vrednote se živi! Besede mičejo, zgledi
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vlečejo!)
Samo z govorjenjem ne bomo dosegli ciljev projekta. Pomembno je, da se otroku
pridružimo že na samem začetku, da smo ob njem prisotni na empatičen način, z
razumevanjem za spodrsljaje in doživete stiske ter soustvarjanjem postopnega
uspeha –tudi z lastnim zgledom, prepoznavanjem notranjih virov moči, ki krepijo
motivacijo in samozaupanje, pozitiven občutek lastne vrednosti.
Ad CILJ 8:
Izkustvena vaja »resničnega srečanja« udeležence usmeri v premislek, kdaj so se
čutili resnično srečane in slišane. Navajali bodo primere, kjer so drugi delovali v
skladu z načeli odnosne komunikacije (očesni stik, aktivno poslušanje, izkazovanje
interesa, podporna vprašanja, raziskovanje, poslušanje brez sodb, kritike,
prekinjanja …). V nasprotju s tem, kar so prepoznavali kot ovire v komunikaciji, npr.
ukazovanje, svetovanje, pridige, moraliziranje, ocenjevanje, sramotenje,
etiketiranje, interpretiranje, pretirano hrabrenje, pretirana pohvala, zasliševanje,
umik, sarkazem, primerjanje …
Kakšna je prevladujoča komunikacija v družini?
Kako/koliko smo se srečali v današnji skupini?
Druga pot, kadar obstaja ta možnost:
I. del vaje: Udeležence razdelimo v pare. Nekdo prevzame vlogo poslušalca drugi
pripovedovalca, kasneje vlogi zamenjata (pribl. 5 min vsak)
A: Pripoveduje o trenutku, ko se je čutil resnično srečan, slišan.
B: Posluša, ne postavlja veliko vprašanj, ne podaja mnenj, je aktivno prisoten
(mhm, ja …).
Vodja je hkrati skrbnik časa. Ko zaključijo s pogovorom, skupino pozove, da
poimenuje, kateri dejavniki so prispevali, da so se čutili slišane, srečane. Na tablo
napiše besede, pojme, ki jih skupina navaja.
II. del vaje: Enako kot prvi, le da se pogovorijo o situaciji, ki je nasprotna prvi. Oba v
paru delita svojo izkušnjo. Nato moderator zbere dejavnike, ki so komunikacijo
ovirali.
III. del vaje:
A in B se pogovorita o tem, kako sta se srečala v minuli komunikaciji. Analizirata
svojo komunikacijo, kako sta se poslušala, kakšne občutke sta imela ob tem.
Pozorni naj bodo tudi na to, kako so sedeli, kdaj in koliko so se pogledali, koliko je
bilo očesnega stika, kako je v tem trenutku, ko so dobili to nalogo. Praviloma v
skupini pride do trenutka zadrege, še posebej, če se v skupini ne poznajo. V III. delu
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jih namreč povabimo v raven metakomunikacije (pogovor o pogovoru), kjer so bolj
intimno izpostavljeni, ne govorijo več o neki temi, temveč se osredotočijo na odnos
z drugim – sogovornikom.
Slednje je tudi eden od ključev h globljim ravnem pogovora tudi v domačem okolju.
Odnose spreminjamo z razumevanjem in poznavanjem, kako se drug z drugim
počutimo, kaj nas podpira in kaj ovira.
Ad CILJ 8:
V projektu, kjer je vsa pozornost usmerjena v celostno spremembo načina življenja
v povezavi s prehranjevanjem in zdravim življenjskim slogom, je pomembno, da se
komunikacija v družini ne omeji le na prehrano in težave. Pozornost je treba
usmeriti še na druga področja ter poleg »dela na projektu« ozavestiti, kaj »hrani
tudi srce in duha«. V ta namen udeleženci prejmejo za domov opomnik. V tednu, ki
sledi, naj v družini soustvarijo »uro« druženja, ki bo podprlo povezanost in dobro
voljo.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju.
Razbijalec ledu – pridevnik, beseda, ki se začne na (začetno) črko imena in priimka.
Ravnovesje med teorijo, pogovorom, vajami sproščanja, gibalno vajo, delom v
skupini in paru.
Izkustveno učenje.
Ravnovesje med ustvarjanjem sprejemajočega okolja in spodbude k izražanju
mnenj, samorefleksije in zaključne povratne informacije.
Starši iščejo konkretne nasvete, kako voditi otroka, pogosto v smeri, kaj naj
naredijo, ko brezmejno posega po hrani. Koliko mu dopuščati, koliko ga spodbujati,
omejevati, mu sploh kaj reči. Tudi konkretni nasveti pogosto ne delujejo, ker ob
tem starši pogosto izgubijo stik s seboj in svojimi notranjimi prepričanji,
pričakovanji, da bi se želene spremembe morale zgoditi bolj hitro. Prenajedanje je
večkrat odraz neke druge stiske, zato je pomembno osveščati, da so težave pri
prehranjevanju povezane z različnimi vzroki, ki jih je treba razumeti v kontekstu
otrokove zgodbe. Vanjo smo vpleteni tudi odrasli. Ob celostni obravnavi
uravnavanja prekomerne telesne mase v družini delo le z otrokom ne zadošča,
odrasli se moramo ozreti tudi k sebi in v celotni družinski sistem.
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Opombe:
NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Poskrbite za čas v tednu, ko boste v družini nekaj počeli skupaj ter vam bo to
predstavljalo vir navdiha in dobrega počutja. Naj to ne bo obveza, ki hromi in se
obrne v nasprotje, temveč izziv, da »ujamete veter v jadra«. Pomislite, kaj je tisto,
kar vaša družina rada počne skupaj, kje in kdaj žubori veselje.
Uporabi se »Dnevnik za starše«.
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3. SREČANJE ZA STARŠE – PORAZDELITEV OBROKOV IN POMEN PITJA VODE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Pregled domače naloge in ob njej kratka ponovitev ključnih vsebin
prejšnjega srečanja
2. Udeleženci razumejo način in pomen redne prehrane
3. Udeleženci razumejo pomen pitja vode in drugih nesladkanih tekočin
4. Udeležencem predstavimo energetske potrebe telesa, priporočene dnevne
energijske vnose pri otrocih in razporeditev vnosa po posameznih obrokih
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Poročanje in vrednotenje domače naloge. Vsak udeleženec pove nekaj o vpeljanih
spremembah. Pove, kakšne so bile koristi in morebitne težave pri vpeljavi
sprememb. Vodja srečanja poda svoje mnenje, pohvali, kar je bilo dobrega, skupaj
z udeležencem prepoznata morebitne napake in težave, predlagata rešitve.
Ad CILJ 2:
Da telesu zagotovimo stalen in zadosten dotok energije, moramo obroke pravilno
razporediti. Redni obroki so temelj zdrave prehrane.
Priporoča se uživanje štirih do petih obrokov dnevno, saj pogosti manjši obroki
zmanjšujejo vsebnost maščob v krvi ter ugodno vplivajo na raven glukoze v krvi in s
tem izboljšujejo storilnost.
Dnevno naj otroci in mladostniki dobijo tri glavne obroke (zajtrk, kosilo, večerja)
ter dva premostitvena obroka (dopoldanska in popoldanska malica).
Med posameznimi obroki naj se zagotovita najmanj 2 uri presledka. Zagotoviti je
treba ustaljen čas uživanja obrokov. Otrok naj je počasi, za mizo, in naj se hranjenja
zaveda. Čas telesne dejavnosti in čas obrokov morata biti načrtovana tako, da se
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telesna dejavnost (športna vzgoja) načeloma ne izvaja 2 uri po glavnem obroku,
zagotovo pa ne vsaj eno uro po glavnem obroku (kosilu).
Priporočeni čas za posamezne obroke glede na redni čas pouka, dejavnosti oz.
varstva je:
•
•
•
•
•

zajtrk: od 7. do 7.30 ure
dopoldanska malica: od 9.30 do 10. Ure
kosilo: od 12.30 do 13. Ure
popoldanska malica: od 15. do 15.30 ure
večerja: od 18. do 19. ure

S primerno porazdelitvijo obrokov se izognemo potrebi po vmesnih prigrizkih, ki bi
lahko vodili v prekomerno kopičenje energije in posledično pridobivanje teže.
Izognemo se tudi napadom hude lakote, zaradi česar bi pri posameznem obroku
pojedli preveč.
Zaželeno je, da se glavni obrok dneva pripravi doma. Če je mogoče, naj se pri enem
obroku zbere skupaj vsa družina.
Ad CILJ 3:
Voda je bistvena sestavina človeškega organizma. V njej potekajo vsi presnovni
procesi in že majhna izsušitev negativno vpliva na psihofizične sposobnosti
posameznika.
Potreba po vnosu vode sovpada s potrebo po energiji, torej večje ko so potrebe po
energiji, večje so tudi potrebe po vodi.
Priporočljivi vnos vode za lahko do zmerno fizično dejavnost je pri otrocih ocenjen
na 1–2 litra dnevno, pri mladostnikih pa na 2,5 litra. Potreba po tekočini narašča
predvsem s povečano telesno dejavnostjo, potenjem in temperaturo okolja.
Svetujemo pitje vode, mineralne vode in nesladkanih čajev.
Voda tudi pomembno zniža kislost v ustni votlini in posledično nastajanje zobnih
oblog in kariesa.
Ad CILJ 4:
Pri uravnavanju telesne teže je ključnega pomena uravnoteženost med vnosom
energije v telo in njeno porabo.
Energijo telo dobi iz shranjenih zalog ali iz prehrane, porabo energije pa
predstavljata predvsem bazalni metabolizem (poraba energije, ki je potrebna za
delovanje telesa v popolnem mirovanju, npr. med spanjem) in telesna aktivnost.
Poleg fizioloških potreb in telesne dejavnosti je v obdobju rasti treba upoštevati še
potrebe po energiji in hrani zaradi razvoja organizma.
Prehrana mora imeti uravnoteženo količino oz. energijski delež hranil:
Vnos beljakovin naj predstavlja 10–15 % dnevnega energijskega vnosa, skupni vnos
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maščob največ 30–40 % in ogljikovi hidrati 50 % (od tega enostavni sladkorji ne več
kot 10 %!).
Dnevni vnos energije je treba tudi pravilno porazdeliti po posameznih obrokih:
zajtrk naj predstavlja 25 %, kosilo 35 %, večerja pa le 20 % dnevno zaužite energije.
Preostanek razporedimo na dve malici. Večji del energijskega vnosa je treba dobiti
dopoldne ali do zgodaj popoldan. Do kosila naj človek zaužije 70 % vseh dnevnih
energijskih potreb.

Energijska in hranilna gostota hrane
Energijska gostota je opredeljena kot količina energije na 1 mililiter, torej nam
pove, koliko energije ima določeno živilo na prostorninsko enoto.
Hrana z veliko maščob in sladkorjev je energijsko gosta in praviloma vsebuje malo
esencialnih hranil, kar je pogosto povezano s prekomernimi vnosi energije.
Hranilna gostota živila pa je opredeljena kot količina hranljive snovi na 1 MJ oz. 1
kcal, torej nam pove, kolikšno količino hranil vsebuje določeno živilo na enoto
energije.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju.
Opombe:
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženec naj opiše trenutni režim prehrane v družini. Do naslednjega srečanja
naj poizkuša vpeljati dve spremembi.
Uporabi se »Dnevnik za starše«, ki jim pomaga strukturirati misel: katere
spremembe je treba izpeljati, razvrščanje po pomembnosti. Kateri koraki so
potrebni za prvo spremembo, kateri za drugo – osredotočimo se na to, kako bodo
spremembo vpeljali, kaj je treba zanjo narediti. Starše se spodbudi, da spremembe
vpeljujejo postopoma.
Če starši naloge ne bodo izpeljali, se spodbuja reflektivno razmišljanje, kaj jih je
oviralo pri izpeljavi in kako bi lahko te ovire odpravili.
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VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
3. Obesity in children and young people: prevention and lifestyle weight management programmes,
National Institute for Health and Care Excellence (NICE); 2015. Dosegljivo 17. 5. 2016 s spletne
strani: http://www.nice.org.uk/guidance/cg189/chapter/1-recommendations#ftn.footnote_4.
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4. SREČANJE ZA STARŠE – PREHRANSKI SEMAFOR IN ZDRAV KROŽNIK

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Pregled domače naloge in ob tem kratka ponovitev ključnih vsebin
prejšnjega srečanja
2. Udeleženci se seznanijo z osnovnimi skupinami živil in hranil ter sestavo
»zdravega krožnika«
3. Udeleženci se seznanijo s prehransko piramido in njenim pomenom
4. Udeležencem razložimo, kaj je enota živila in kako uporabljajo preglednice
z zamenljivimi vrednostmi živil
5. Udeležencem predstavimo Epsteinov prehranski semafor in njegovo
uporabo
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Dnevnik za starše in svinčnik
Priloga 2: Zdrav krožnik
Priloga 3: Epsteinov prehranski semafor
Priloga 3a: Razpredelnica najpogostejših
živil
Priloga 4: Priporočeno število dnevno
zaužitih enot živil

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Poročanje in vrednotenje domače naloge. Vsak udeleženec pove nekaj o vpeljanih
spremembah. Pove, kakšne so bile koristi in morebitne težave pri vpeljavi
sprememb. Vodja srečanja poda svoje mnenje, pohvali, kar je bilo dobrega, skupaj
z udeležencem prepoznata morebitne napake in težave, predlagata rešitve.
Ad CILJ 2:
Osnovne skupine živil so: škrobna živila, žita, stročnice, zelenjava, sadje, meso,
maščobe, mleko in mlečni izdelki.
Živila se v telesu presnovijo v osnovna hranila: beljakovine, ogljikove hidrate,
maščobe, vlaknine, vitamine in minerale.
Vsak obrok naj bo pripravljen tako, da vsebuje živila iz čim več različnih skupin.
Uravnotežen obrok predstavlja »ZDRAV KROŽNIK«. Pripravimo ga tako, da ga
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razdelimo na 5 delov:
•
•
•

2/5 predstavljajo živila iz žit, žitnih izdelkov in drugih ogljikovih hidratov,
škrobna živila ali stročnice,
1/5 živila, katerih osnovne sestavine so beljakovine, torej meso, mesni
izdelki, jajca, mleko in mlečni izdelki, stročnice,
2/5 zelenjava in/ali sadje.

Ker imajo otroci zaradi rasti in gradnje mišične mase povečane potrebe po
beljakovinah, lahko deleža beljakovinskih in škrobnih živil zamenjamo.
Ad CILJ 3:
Prehranska piramida je nazoren prikaz prehranskih priporočil. Je slikovni prikaz
izbire in količine živil, ki sta za zdravje najustreznejši. Spodbuja uživanje pestre
hrane, s katero dobimo potrebne hranilne snovi in hkrati ustrezno količino kalorij.
Nova različica piramide vključuje tudi pomen gibanja in uživanja tekočin.
Udeležencem s pomočjo Delovnega lista 4 predstavimo prehransko piramido in
njeno pravilno uporabo.
Pri uporabi prehranske piramide opozorimo, da piramida ne želi ponazoriti, da je
treba živila, ki so uvrščena v spodnji del, zaužiti v velikih količinah, temveč to, da jih
po pogostnosti vključujemo v našo uravnoteženo prehrano večkrat kot tista, ki so v
samem vrhu piramide.
Pomembno je tudi dodati, da je prehranjevanje po metodi prehranske piramide
ustrezno za zdrave odrasle in otroke po dopolnjenem 2. letu starosti.
Prehranjevanje po tej metodi ni primerno za dojenčke, majhne otroke in bolnike.
Ad CILJ 4:
Celodnevni jedilnik je sestavljen iz enot različnih skupin živil. Enota (E) je tista
količina živila, ki je približno enaka po količini ogljikovih hidratov, beljakovin ali
maščob in po energijski vrednosti.
Ker so enote živil v isti skupini po sestavi in energiji približno enake, lahko živila iz
iste skupine med seboj poljubno zamenjujemo.
Zamenjava živila iz ene skupine z živilom iz druge skupine ni smotrna, saj nimata
enakovredne sestave. S pomočjo Delovnega lista 5 razložimo zamenjave
enakovrednih živil.
Ad CILJ 5:
Epsteinov prehranski semafor:
Prehranski semafor je leta 1970 razvil zdravnik Leonard H. Epstein kot del svojega
programa za družinsko zdravljenje debelosti otrok.
Živila je glede na kalorično vrednost razdelil v tri skupine in jih označil z barvami (in
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pomenom) semaforja.
»NAPREJ, BREZ ZAVOR!«
Zeleno barvo imajo živila, katerih kalorična vrednost ne presega 20
kalorij na povprečno serviranje. To so živila, ki so bogata s hranili in
imajo majhno vsebnost maščob in sladkorja. Zaželeno je, da jih
uživamo vsak dan. Pri uživanju njihove količine ni treba omejevati.
»PAZI, POČASI!«
Rumeno barvo imajo živila, ki so bogata s hranili in imajo srednjo
energijsko vrednost. Sem spada večji del naše prehrane. Ta živila
lahko uživamo vsak dan, vendar moramo biti pri količini zmerni.
»STOP IN PREMISLI!«
Rdečo barvo imajo energijsko gosta živila, ki vsebujejo veliko
maščob in sladkorjev in so navadno hranilno revna. Ta živila moramo
uživati pazljivo; le občasno (največ 4-krat tedensko) in v majhnih
količinah. Najboljše je, da jih doma nimamo na zalogi oz. da jih
odstranimo, da nam ne predstavljajo skušnjave.
Razvrščanje živil po prehranskem semaforju je enostavno in primerno za vso
družino (Priloga 7a).
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju
Udeleženci v parih sami sestavijo primer jedilnika po priporočeni shemi.

Opombe:
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci pregledajo tedenski nakup vseh živil in prehranskih izdelkov in jih
ovrednotijo po prehranski piramidi in prehranskem semaforju. O ugotovitvah na
kratko poročajo pri naslednjem srečanju.
Uporabi se »Dnevnik za starše«, ki jim pomaga strukturirati misel: katere
spremembe je treba izpeljati, razvrščanje po pomembnosti. Kateri koraki so
potrebni za prvo spremembo, kateri za drugo – osredotočimo se na to, kako bodo
spremembo vpeljali, kaj je treba zanjo narediti. Starše se spodbudi, da spremembe
vpeljujejo postopoma.
Če starši naloge ne bodo izpeljali, se spodbuja reflektivno razmišljanje, kaj jih je
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oviralo pri izpeljavi in kako bi lahko te ovire odpravili.

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
3. Epstein L, Squires S. The Stoplight Diet for Children; 1988.
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5. SREČANJE ZA STARŠE IN OTROKE: KAJ STORITI, KO NE GRE?
»Naučimo se nadzorovati svoj um, da ne bo um nadzoroval nas«

Trajanje: 90 min

Število udeležencev:
20 – otroci in starši

Cilji srečanja:
1. Udeležencem predstaviti osnovne spretnosti uravnavanja čustev
2. Udeležencem pomagati načrtovati večji/učinkovitejši spekter
spoprijemanja z ovirami pri doseganju ciljnega vedenja
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Priloga 9: Navodila za izvedbo srečanja

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
UVOD
Človek je celostno bitje; deluje telesno, duševno in duhovno – zaznava, razmišlja,
občuti, spoznava, se odziva.
Lahko bi rekli, da se v nas stalno prepletajo misli in čustva, ki pogojujejo naše
telesne reakcije in vplivajo na naše vedenje. Od tega, kako razmišljamo, je odvisno,
kaj čutimo in kako se v neki situaciji vedemo.
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Miselni tok je kot nekakšen notranji samogovor, porajanje naših misli.
Nekaterim posvečamo več pozornosti kot drugim, nekaterim pripišemo pomen,
spet drugim pa pustimo, da odidejo, tako kot so tudi prišle. Misli so včasih
pozitivne, včasih negativne. Misli imajo bazo v naših prepričanjih, ki se navadno
oblikujejo v zgodnjem obdobju prek izkušenj in učenja.
Pogosto se ljudje ne zavedamo vpliva svojih misli. Te so običajno tiste, ki nam v
življenju postavljajo omejitve. In ne samo to: kot kaže slika, naše misli vplivajo tako
na naša čustva kot na naše vedenje in ne nazadnje na naše telesne odzive.
To je tudi temeljno razmišljanje kognitivno-vedenjske terapije, ki jo želimo
udeležencem v delavnici predstaviti.
»Torej naše počutje ni odvisno od določene situacije, temveč od tega, kako si to
situacijo razlagamo.« (kognitivni model).
DRAŽLJAJ à ZAVESTNI IMPULZ (naša interpretacija) à ČUSTVO à VEDENJE
Ko se učimo loviti miselni tok, predvsem svoje avtomatske misli, ki gredo kot blisk
skozi nas ob nekem dogodku oz. dražljaju, se učimo nadzorovati svoja čustva in
nanje vplivati.
Namesto da bi dražljaju prepustili, da nas podzavestno vodi v čustvo in vedenje
(DRAŽLJAJ à PODZAVESTNI IMPULZ à ČUSTVO à VEDENJE), se lahko s pomočjo
kognitivno-vedenjske terapije naučimo vplivati na čustvo in zavestno spremeniti
vedenje, kljub temu da prvotni dražljaj ostane enak.
Ko enkrat posameznik razume, da je sam tisti, ki vpliva in oblikuje svoje misli, lažje
pristopa k reševanju težav, saj vidi da lahko »vajeti« nad svojim vedenjem vzame v
svoje roke.
Da bi na svoje vedenjske vzorce lahko vplivali, moramo najprej dobro poznati, kaj
nas do njih pripelje. Torej se moramo naučiti prepoznati svoja čustva, dražljaje, ki
nam jih sprožajo, in misli, ki se nam pri tem porajajo.
Pri tem si lahko pomagamo z različnimi pristopi, med njimi tudi s sposobnostjo
zavedanja in drugimi praksami čuječnosti
(www.cujecnost.org/predstavitev_cujecnosti.html).
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ČUJEČNOST IN ČUJEČNOSTNE TEHNIKE
Kaj je čuječnost?
Čuječnost (angl. mindfulness) je močno in učinkovito orodje za osebnostno rast in
psihološko spoprijemanje s težavami. S čuječnostjo prihajamo do globljega stika s
seboj. Lahko bi jo opisali kot usmerjanje pozornosti na poseben način, z namenom,
neobsojajoče. Ko smo čuječni, se kakršnega koli svojega doživljanja preprosto
zavedamo, ne da bi ga poskušali spremeniti, se mu izogniti ali mu ubežati.
Potrpežljivost v vadbi nam omogoča večji nadzor nad samim seboj ter večjo
stabilnost v življenju.

Osnovna pravila čuječnosti
Tukaj in zdaj.
Brez predsodkov.
Potrpežljivost.
Biti prijazni s seboj.
Začetnikov um.
Zaupanje.
Neupiranje.
Sprejemanje.

Opuščanje.

Zaveza.

Ko vas v mislih zanese v preteklost ali prihodnost,
blago misel usmerite v sedanjost. Najlaže s
pomočjo dihanja.
Opazujte misli, sodbe, prepričanja, ne poskušajte
jih spreminjati, zaznavajte in zavedajte se jih.
Opazujte svoj um in bodite ob nemiru strpni do
sebe, potrpežljivi.
Bodite nežni, prijazni, sočutni do sebe, četudi bodo
na misel prihajali manj prijetni občutki in misli.
Um »misli«, da že vse ve. Pomembno je ohranjati
odprtost začetnika, bodite »nevedni raziskovalci«.
Čuječnost razkrije, da misli pridejo, odidejo in se
spreminjajo. Zaupajte v proces.
Želja po tem, da bi stvari ne bile takšne, kot so, so
praviloma ovira na poti k čuječnosti.
Sprejmimo to, kar je. Stvari je možno spreminjati
šele po iskrenem sprejemanju sebe in situacije, v
kateri smo. Praviloma ne nastane brez nas, tudi
debelost ne.
Opustite navezanost na ideje, misli, nadzor ali željo,
da bi bilo po vaše. Začutite, kako se vaše telo
odziva, ko se česa oklepate in ko to opustite.
Navedeno ni enako opuščanju pozornosti na zdrav
življenjski slog.
Čuječnost lahko vpnemo v vse plati življenja, tako
postane navada in možen način sprostitve. Naj
postane vaš način življenja in bivanja.

Povzeto po Williams (2015), Kabat-Zinn (2011).
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ČUJEČNOSTNE TEHNIKE
Čuječnostne tehnike vključujejo učenje, kako opazovati in opisati vedenje.
•

Opazovanje – opazovanje pomeni, da smo pozorni na dogodke, čustva in
druge vedenjske odzive. Pri opazovanju se skušamo zavedati danega
trenutka, kakršen koli že je, in se z njim neprizadeto soočiti. Na splošno
sposobnost soočanja z dogodki zahteva sposobnost, da stopimo nekoliko
stran od dogodka. Opazovanje dogodka je nekaj drugega kot dogodek sam.

•

Opisovanje dogodkov z besedami – opisovanje je odziv na opazovanje.
Posameznik označuje tisto, kar opazuje. Pri opisovanju misli se moramo
zavedati, da gre za misel, ne za dejstvo. (Na primer razlika je med
»razmišljam, da sem zguba«, in med tem, da »sem zguba«.)

Pri opisovanju gre »le za dejstva«. Opisovanje ne vključuje opredeljevanja glede
opisanega ali ocenjevanja. Opazujemo in opisujemo zato, da bi dobili vpogled v
stvari in te stvari spremenili.
Bodi čuječ:
• OPAZUJ
• OPIŠI
Udeležence želimo spodbuditi, da poizkusijo v vsakdanjem življenju prepoznati in
poimenovati čustva, zaznave v svojem telesu in svoji bližini.
Pri tem naj bodo pozorni, da ne ocenjujejo, ne sodijo, so čim bolj nepristranski in
naj gledajo na situacijo z razdalje (»od zadaj«) ter čustva sprejmejo taka, kot so.
Naj bodo otroško radovedni. Izraz otroška radovednost predstavlja odsotnost
pričakovanj in prepričanj o tem, kaj o nečem vemo, saj ta omejujejo našo zaznavo
in dojemaje resničnosti v nas in zunaj nas. Na ta način ohranimo bogastvo
informacij sedanjega trenutka.
Poudarimo, da naj bodo potrpežljivi, vsaka stvar potrebuje svoj čas. To naj
vključuje tudi potrpežljivost do sebe takrat, ko se miselni in čustveni vzorci v našem
umu ne ujemajo z željami in pričakovanji.
Lahko sledi vaja enominutne meditacije (kot bežni prikaz zavedanja sebe v
danem trenutku)
Enominutna meditacija
1. Sedite vzravnano na stolu z ravnim hrbtom. Če je mogoče, se s hrbtom
malo odmaknite od naslonjala, da bo hrbtenica podpirala samo sebe.
Stopala imate lahko položena plosko na tla. Zaprite oči ali sprostite pogled.
2. Pozornost usmerite na dihanje, na to, kako vam gre zrak v telo in iz njega.
Zaznavajte različne občutke ob vdihu in izdihu. Opazujte dihanje, ne da bi
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pričakovali, da se bo zgodilo kaj posebnega. Ni potrebe, da bi dihanje kakor
koli spremenili.
3. Čez nekaj časa bo vaš um začel begati. Ko to opazite, pozornost spet nežno
preusmerite na dihanje. Ne da bi se zato jezili nase – to, da se zavedate, da
vam je um odtaval in da pozornost spet usmerite na dihanje, ne da bi pri
tem kritizirali sami sebe, je ključni del izvajanja meditacije za boljšo
čuječnost.
4. Um se vam bo na koncu umiril kot mirna gladina ribnika – ali pa tudi ne.
Tudi če vas bo prevzel občutek popolnega miru, bo verjetno samo bežen. Če
ste jezni ali razdraženi, vedite, da bo ta občutek minil. Kar koli se zgodi,
samo pustite, da je tako, kot je.
5. Po minuti odprite oči in se spet zavejte sobe.

SPRETNOSTI URAVNAVANJA ČUSTEV
Čustva
Obstaja okoli osem osnovnih čustev (jeza, žalost, veselje, presenečenje, strah,
gnus, sram, zanimanje). Vseh drugih čustev se naučimo in so po navadi
kombinacija osnovnih čustev.
S čustvi se odzivamo na dogodke. Čustva pridejo in grejo. So kot morski valovi.
Večina čustev traja le od nekaj sekund do nekaj minut. Misli porajajo čustva. Ko se
čustvo enkrat začne, se poraja znova in znova. Če čustvo traja dlje časa, je to
»počutje«.
Čustveno vedenje je zelo neposredno in učinkovito. Verjetno ga potrebujemo za
preživetje. Če čustva ne bi imela svoje funkcije ali zanje ne bi bilo potrebe, bi jih
verjetno lažje spreminjali. Toda ker imajo namen in služijo neki potrebi, jih je zelo
težko spreminjati.
S čustvi komuniciramo z drugimi in nanje vplivamo, naj si to želimo ali ne. Čustva
pripravljajo in motivirajo vedenja. Želja odzvati se na določeno čustvo je zelo
močna.

URAVNAVANJE ČUSTEV
Prvi korak pri uravnavanju čustev je, da se naučimo prepoznavati in označevati.
1. Bodite čuječi glede svojih trenutnih čustev
• Opazujte in opisujte jih take, kot so. Priznajte si, da jih imate. Dovolite si jih
imeti. Sprejemanje čustev posamezniku omogoča, da v zvezi z njimi nekaj
naredi.
• Čustva izkusite kot val, ki pride in gre. Ne blokirajte in ne zatirajte čustev.
Odprite se toku čustev. Ne skušajte se jih znebiti. Ne odrivajte jih stran. Ne
sodite in ne zavračajte jih. Ne oklepajte se jih. Ne ponavljajte jih. Izpustite
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•

jih. Ne večajte jih.
Naj vas pri dejanjih ne vodijo samo čustva.

2. Postanite manj dojemljivi za negativna čustva
•
•
•

•
•
•

Skrbite za zdravje – ob bolezni, utrujenosti se naša odpornost na negativna
čustva zmanjša.
Uravnoteženo prehranjevanje – jejte tako količino in vrste hrane, ki
pripomore k vašemu dobremu počutju – ne preveč in ne premalo.
Izogibajte se snovem (drogam), ki spreminjajo vaše počutje – alkohol in
droge, podobno kot določena hrana (slaščice), zmanjšajo odpornost do
negativnih čustev.
Uravnoteženo spanje – zagotovite tako količino spanja, ob kateri se dobro
počutite – ne preveč in ne premalo.
Bodite fizično aktivni – redna aerobna vadba je antidepresiv. Z redno
vadbo krepimo svoje spretnosti.
Krepite stvari, pri katerih ste uspešni, samozavestni, jih imate pod nazorom
in jih obvladate. Tako večate odpornost na negativna čustva.

3. Krepite pozitivna čustva
•

•

Povečajte število dogodkov, ki povzročajo pozitivna čustva, kot so ljubezen,
veselje, ponos, samozavest in umirjenost. Lahko si pomagamo z urnikom
prijetnih stvari. Kratkoročni cilj je poskusiti prijetne stvari, ki jih lahko
naredimo v tem trenutku. Povečajte dnevne pozitivne izkušnje.
Udeležence spodbudite, da naredijo čim več stvari na urniku, ki jih
osrečujejo ali razveseljujejo.
Krepite pozitivne medosebne odnose, vzdržujte prijateljstva.

ČUSTVA IN HRANA
Udeležencem podano vsebino skušamo prenesti še na področje prehranjevanja.
Povzamemo, da je očitno včasih hrana več kot le živilo, ki ga potrebuje naše telo:
uživamo jo za pomiritev čustvenih potreb (vznemirjenje, strah, nezadovoljstvo,
pomanjkanje varnosti, želja biti uspešen, sprejet, opažen, spoštovan ...)
Zato je pomembno najti drugačen izhod iz tovrstnih stisk, dilem, težav. Pomembno
je, da se naučimo prepoznavati svoje čustvene odzive in »brati«, kaj nam sporočajo
telo in naši občutki. Imeti moramo moč pogovoriti se o težavah, biti samozavestni
in se postaviti zase. Pomembno je krepiti pozitivna čustva, posameznikove močne
»točke«, krepiti in ohranjati moramo prijateljstva in dobre medosebne odnose.
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Tudi ta znanja nam pomagajo, da postanemo junaki svojega življenja in vztrajamo
na poti do cilja tudi pri uravnavanju telesne mase.

TEHNIKE ZA POMOČ V TEŽKIH TRENUTKIH
Udeležence povprašamo o stresnih situacijah, ki jih morajo prenašati.
Obstajajo načini preživetja v težkih situacijah: odvračanje, samopomirjanje,
izboljšanje trenutka. Namenjene so temu, da prebrodimo razmere, ki jih
doživljamo kot stresne, in zelo močna čustva. Ti načini ne zmanjšujejo ali prekinjajo
bolečih čustev, temveč nam jih pomagajo preživeti.
1. ODVRAČANJE POZORNOSTI OD ČUSTVENEGA DRAŽLJAJA: zmanjševanje stika s
preobremenjujočimi čustvenimi dražljaji
•
•

•

•
•
•

Zaposlitev z drugo dejavnostjo: ta odvrne našo pozornost in kratkoročni
spomin polni z drugimi mislimi
Prispevanje oz. pomoč drugemu: pozornost preusmerimo s sebe na
vprašanje, kaj lahko storimo za druge. To lahko poveča življenjski smisel,
izboljša dani trenutek in poveča samospoštovanje (pri nekaterih)
Primerjanje z drugim, ki je v slabši situaciji: preusmerjanje pozornosti s
sebe na druge, a na drug način. V tem primeru razmere drugih – tistih, ki
doživljajo podobno ali slabše, ali tistih, ki jim gre na splošno slabše –
uporabimo za preoblikovanje lastnih razmer v bolj pozitivni luči.
Odrivanje – fizični odhod iz situacije: ko iz določene situacije odidemo, se
zmanjša stik s čustvenimi spodbudami, ki so z njo povezane.
Odvračanje od nečesa z drugimi mislimi: zapolnjevanje kratkoročnega
spomina z drugimi mislimi, tako da se negativno čustvo ne porodi znova.
Intenzivni drugi občutki: lahko motijo fiziološki sestavni del trenutnega
negativnega čustva. Občutki delujejo tako, da se osredotočimo na nekaj
drugega, in ne na dražljaje, ki porajajo čustva. Npr. držanje ledenih kock
(Linehan, 1993, str. 98).

2. SAMOPOMIRJANJE: je povezano s tolažbo, nego, da smo nežni in prijazni do
sebe. Način, kako si te spretnosti zapomniti, je, da pomirimo vsakega od petih
čutov.
• Vid
• Sluh
• Vonj
• Okus
• Dotik
(samopomirjanje naj seveda ne vključuje prenajedanja)
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3. IZBOLJŠANJE DANEGA TRENUTKA: npr. različne sprostitvene tehnike in
neposredno spreminjanje okoliščine.

PREGLED REŠEVANJA PROBLEMOV
Pristop reševanja problemov ima šest korakov:
1. Opredeli problem/cilj
2. Naštej možne rešitve (vihar idej)
3. Opredeli prednosti pri vsaki rešitvi, opredeli tudi slabosti oz.
pomanjkljivosti
4. Izberi optimalno rešitev – upoštevaj zmožnosti v družini. Najboljše
rešitve so po navadi tiste, ki jih lahko uresničimo takoj z zmernim
naporom družinskih članov. Neposredne rešitve so boljše kot
kompleksne, ki vključujejo večjo organizacijo.
5. Načrtuj izvajanje spremembe – načrtuj posamezne korake, ki bodo
vodili do končne spremembe, predvidi možne ovire in način soočenja z
njimi.
6. Določi časovni okvir – po določenem času naredi pregled doseženih
sprememb in prizadevanj. Tudi če vsa pričakovanja niso bila dosežena,
pohvali tisto, kar je bilo uspešno. Neuspeh preuči (kaj je bilo/šlo
narobe?), ponovno išči rešitve.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci zbirajo prazno embalažo pijač in jogurtov, ki jih prinesejo na naslednje
srečanje.
Spodbuda k pisanju dnevnika prehranjevanja in gibanja do naslednjega srečanja.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Srečanje poteka v obliki predstavitve s čim bolj aktivnim sodelovanjem
udeležencev. Teoretični del se prekinja s praktičnim reševanjem primerov, pri
katerih se udeleženci razdelijo v manjše skupine. Bistveno je konkretiziranje težav
in možnih rešitev, zbiranje predlogov s strani udeležencev.
Opombe:
Srečanje vodi psiholog, vendar je na srečanju prisoten celotni tim, ki aktivno
sodeluje (priloga 9).

184

Srečanje je skupno za otroke in starše.
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6. SREČANJE ZA STARŠE: GIBANJE ZA VSE ŽIVLJENJE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Ovrednotenje rezultatov domače naloge in kratka ponovitev ključnih
vsebin prejšnjega srečanja
2. Udeleženci razumejo pomen redne telesne aktivnosti
3. Udeleženci se seznanijo z elementi ustrezne telesne aktivnosti
4. Udeleženci osvojijo posebnosti prehrane ob povečani telesni aktivnosti
5. Udeleženci razumejo svojo vlogo pri spodbujanju otrok k redni telesni
aktivnosti
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Poročanje in vrednotenje domače naloge. Vsak udeleženec pove nekaj o vpeljanih
spremembah. Pove, kakšne so bile koristi in morebitne težave pri vpeljavi
sprememb. Vodja srečanja poda svoje mnenje, pohvali, kar je bilo dobrega, skupaj
z udeležencem prepoznata morebitne napake in težave, predlagata rešitve.
Ad CILJ 2:
Redna telesna aktivnost je poleg pravilne prehrane temelj uspešnega uravnavanja
telesne mase. Zaradi pozitivnih učinkov na zdravje in splošno počutje bi morala biti
del vsakdanjika vsakega človeka, saj preprečuje razvoj kroničnih bolezni, kot so
npr. sladkorna bolezen, osteoporoza, srčnožilna obolenja in nekatere oblike raka
(dojka, črevo).
Pri ljudeh s povečano telesno maso pa je telesna aktivnost še toliko bolj
pomembna, saj s povečano telesno aktivnostjo telo porabi več energije in tako
ustvarja negativno energetsko bilanco. Telesna aktivnost kratkoročno zmanjša
apetit, trebušno debelost in izboljša psihično počutje posameznika. Poseben
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pomen ima tudi pri vzdrževanju nove zmanjšane telesne mase.
Z aktivnostjo telo pridobiva zmogljivost in se postopoma preoblikuje, v telesni
sestavi se zmanjša delež maščevja in poveča delež mišične mase. Tu naj ponovno
omenimo, da to pomeni večjo porabo tudi v mirovanju (BMI), saj so mišice
energetsko potratnejše.
Telesno aktivnost moramo izvajati vsak dan, vsaj 1 uro dnevno.
Ad CILJ 3:
Intenzivnost telesne aktivnosti naj bo zmerna, taka, da se ob njej zadihamo in
čutimo hitrejši utrip srca. Pri oceni prave intenzivnosti si lahko pomagamo tudi z
oceno sposobnosti govora: pri pravi intenzivnosti še lahko govorimo, ne moremo
pa peti. Začnemo z manjšo intenzivnostjo in jo med daljšim trajanjem vadbe
stopnjujemo.
Vrsta telesne vadbe naj bo prilagojena zmožnostim in interesom posameznika –
naj bo taka, da jo bo ta rad izvajal. Po potrebi jo moramo prilagoditi tudi
njegovemu zdravstvenemu stanju (npr. plavanje posebej priporočamo ljudem z
močno povečano maso, vendar je vezano na bazen/morje).
Glede načina telesne vadbe je najboljša kombinacija vztrajnostne vadbe in vadbe
moči (uporovne vadbe). V obe obliki vadbe je smiselno vključevati tudi raztezne
vaje, tehnike dihanja in sprostitvene vaje. Pomembna je tudi raznovrstnost vadbe,
da se je prehitro ne naveličamo.
Svetovanje o telesni aktivnosti je vedno individualno. To opravijo udeleženci skupaj
s športnim pedagogom. Vsem udeležencem se od začetka priporoča 1 ura gibanja
dnevno, ki pa jo po svojih močeh lahko povečujejo.
Ad CILJ 4:
Prehrana ob povečani telesni aktivnosti ima nekaj posebnosti. Telesno aktivnost
izvajamo praviloma vsaj 2 uri po glavnem obroku. Pri telesni aktivnosti, ki ne traja
več kot 1 uro, zadostuje pitje vode (do 500 ml na uro). Po telesni aktivnosti je
priporočljivo zaužiti lahek obrok, ki naj vsebuje beljakovine in ogljikove hidrate.
Primeren je recimo sadni jogurt, čokoladno mleko, kruh s skuto in medom ter
podobno. Kadar telesna aktivnost traja več kot 1 uro in/ali je njena intenzivnost
zelo visoka, je priporočeno pitje športnih pijač. V tem primeru lahko izjemoma vnos
energije nadomestimo tudi s sladko pijačo ali drugo sladkarijo. Kadar kot energijski
dodatek uporabimo sladkarijo, naj bo pijača voda.
Ob redni vadbi, še posebej če je vsakodnevna in kadar je vztrajnostni vadbi
pridružena tudi vadba moči, je treba paziti, da je vnos beljakovin v glavnih obrokih
zadosten.
V procesu uravnavanja telesne mase prehranski dodatki niso potrebni, vsi
regeneracijski obroki naj bodo normalna živila. Tako se lažje izognemo pomanjkanju
mikrohranil (vitaminov, mineralov) ter lažje vzdržujemo normalne vzorce prehrane.
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Ad CILJ 5:
Ponovno poudarimo pomen staršev pri spodbujanju otrokove telesne aktivnosti ter
pomen rednega in iskrenega beleženja dnevnika vadbe.
V programu dajemo poseben poudarek tudi skupni družinski aktivnosti, predvsem
gibanju v naravi, saj se tako krepijo tudi družinske vezi. S svojim zgledom starši
najbolj učinkovito spodbujajo svoje otroke.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju. Predloge za različne kratke dejavnosti lahko najdete tudi
na naslednjih naslovih:
http://www.siol.net/scena/top_deset/2010/08/top_10_iger_na_prostem.aspx
http://www.pikniki.si/Ideje+za+vsak+dan/18/Aktivnosti+na+prostem
V skupini se lahko za potrebe »razbijalca ledu«, sinhronizacije skupine, lažje
osredotočenosti na sedanji trenutek opravi nekaj sprostitvenih in sodelovalnih
vanj, na primer ravnotežnih vaj, vaj koordinacije, pozornosti … na začetku, na
sredini in/ali ob zaključku srečanja.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci opredelijo spremembe gibalnih navad, ki so jih vpeljali do sedaj,
opredelijo koristi in morebitne težave, na katere so ob tem naleteli.
Uporabi se »Dnevnik za starše«, ki jim pomaga strukturirati misel: katere
spremembe je treba izpeljati, razvrščanje po pomembnosti. Kateri koraki so
potrebni za prvo spremembo, kateri za drugo – osredotočimo se na to, kako bodo
spremembo vpeljali, kaj je treba zanjo narediti. Starše se spodbudi, da se
spremembe vpeljuje postopoma.
Če starši naloge ne bodo izpeljali, se spodbuja reflektivno razmišljanje, kaj jih je
oviralo pri izpeljavi in kako bi lahko odpravili te ovire.
Družina pripravi načrt skupnih družinskih izletov, ki vključujejo gibanje in
telovadbo med poletjem.

189

VIRI IN LITERATURA
1. Battelino T, Bratina N, Dervišević E, Hadžić V, Jurak G, Kovač M, Pistotnik B, Pori M, Šajber D, Škof
B, Žvan M. »Povzetek smernic za telesno aktivnost otrok in mladostnikov.« Medicinski razgledi
letnik 53. Številka 4 (2014); str. 585–595.
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7. SREČANJE ZA STARŠE: O IZBORU IN PRIPRAVI HRANE

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Pregled domače naloge in ob tem kratka ponovitev ključnih vsebin
prejšnjega srečanja
2. Udeležencem predstaviti glavne poudarke pri pravilni izbiri živil
3. Udeležence naučiti nekaj osnov branja deklaracij živil in prehranskih
izdelkov
4. Udeležencem predstaviti osnove pravilnega shranjevanja, predpriprave in
priprave hrane
Potrebni pripomočki za vodje:
Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Potrebni pripomočki za udeležence:

Dnevnik za starše in svinčnik
Priloga 6: Prehranski semafor Zveze
potrošnikov Slovenije

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Poročanje o domači nalogi in njeno vrednotenje. Vsak udeleženec pove nekaj o
vpeljanih spremembah. Pove, kakšne so bile koristi in morebitne težave pri vpeljavi
sprememb. Vodja srečanja poda svoje mnenje, pohvali, kar je bilo dobrega, skupaj
z udeležencem prepoznata morebitne napake in težave, predlagata rešitve.
Ad CILJ 2:
Izbira hrane mora biti pestra in uravnotežena, da ob zadostnem vnosu energije
zagotavlja zadostne količine hranil, vitaminov in elementov.
Pri izbiri živil je priporočljivo posegati po sezonskih živilih in lokalni ponudbi, saj še
posebej sadju in zelenjavi s časom prevoza in skladiščenja pada biološka vrednost,
to je vsebnost vitaminov, makro in mikroelementov in elementov v sledovih.
Izbirati je treba predvsem surovine in čim manj predelano, hranilno osiromašeno
hrano.
Izogibati se moramo tudi energetsko gosti hrani, ki je pri otrocih sicer zelo
priljubljena. Naj bo na jedilniku samo občasno in v majhnih količinah.
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Ad CILJ 3:
Deklaracija je označba izdelka, ki na enem mestu vsebuje glavne podatke o izdelku.
V Sloveniji že vrsto let velja zlati nabor podatkov, s katerimi morajo biti po
Pravilniku o splošnem označevanju predpakiranih živil označena vsa živila:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

prodajno ime živila,
seznam in količina sestavin (vključene tudi vse sestavine živila, navedene
po padajočem vrstnem redu glede na svojo maso),
neto količina,
rok uporabnosti,
serija (lot) živila,
posebni pogoji hranjenja in uporabe,
ime in naslov ali firma in sedež proizvajalca oziroma tistega, ki živilo pakira
ter prodaja,
podatek o kraju porekla,
navodilo za uporabo, kadar živila brez navodil ne bi bilo mogoče ustrezno
uporabiti,
vsebnost alkohola v volumenskih odstotkih pri pijačah, ki vsebujejo več kot
1,2 vol. % alkohola.

Z udeleženci na praktičnih primerih živil pregledamo nekaj deklaracijskih nalepk.
Ad CILJ 4:
Priprava hrane: hrano pripravljamo z uporabo različnih postopkov mehanskih in
toplotnih obdelav. Pomembno je izbrati tak postopek, da po nepotrebnem ne
izgubljamo hranljivih snovi v živilih in ne dodajamo preveč maščob.
Priporočljivo je zlasti kuhanje, dušenje in pečenje v pečici. Cvrtje odsvetujemo.
Pri pripravi zelenjave priporočamo kuhanje v pari, pri čemer odsvetujemo
prekomerno kuhanje, da ne pride do nepotrebne izgube hranil.
Če se pri pripravi uporabi maščobo, priporočamo zmerno uporabo kakovostnih
rastlinskih maščob.

Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju.
Različni izdelki, embalaže, ki bi jih morali razporediti od bolj zdravega do manj
zdravega izdelka glede na deklaracijo. Utemeljiti.
Utrjevanje prepoznavanja označb in njihovega pomena.
Udeležencem lahko razdelimo po dva izdelka, nato naj z deklaracijske nalepke čim
hitreje zberejo pomembne informacije in odgovore navedejo na priloženi list. Delo
v paru: eden išče, drugi zapisuje.
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Opombe:
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci do naslednjega srečanja razmislijo, kakšne postopke priprave hrane
uporabljajo, ali odstopajo od priporočil in kaj bi lahko spremenili.
Uporabi se »Dnevnik za starše«, ki jim pomaga strukturirati misel: katere
spremembe je treba izpeljati, razvrščanje po pomembnosti. Kateri koraki so
potrebni za prvo spremembo, kateri za drugo – osredotočimo se na to, kako bodo
spremembo vpeljali, kaj je treba zanjo narediti. Starše se spodbudi, da spremembe
vpeljujejo postopoma.
Če starši naloge ne bodo izpeljali, se spodbuja reflektivno razmišljanje, kaj jih je
oviralo pri izpeljavi in kako bi lahko odpravili te ovire.
Zberejo in pregledajo 10 deklaracijskih nalepk svojih priljubljenih prehranskih
izdelkov.

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
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8. SREČANJE ZA STARŠE: GLAVNI OBROKI – VEČ O ZAJTRKU, KOSILU, VEČERJI

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Ovrednotenje rezultatov domače naloge in kratka ponovitev ključnih vsebin
prejšnjega srečanja
2. Udeležence seznanimo s pomenom in primernimi živili za zajtrk
3. Udeležence seznanimo s pomenom in primernimi živili za kosilo
4. Udeležence seznanimo s pomenom in primernimi živili za večerjo
5. Seznanimo jih s primernimi živili in jedilniki za posamezne obroke
Potrebni pripomočki za vodje:
Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Potrebni pripomočki za udeležence:

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Poročanje in vrednotenje domače naloge. Vsak udeleženec pove nekaj o vpeljanih
spremembah. Pove, kakšne so bile koristi in morebitne težave pri vpeljavi
sprememb. Vodja srečanja poda svoje mnenje, pohvali, kar je bilo dobrega, skupaj
z udeležencem prepoznata morebitne napake in težave, predlagata rešitve.
Ad CILJ 2:
Redno uživanje glavnih obrokov je temelj zdrave prehrane.
Še zlasti pomemben je zajtrk, ki zjutraj telo oskrbi s potrebno energijo in hranilnimi
snovmi. Uživanje zajtrka izboljša telesne in duševne zmožnosti za do 20 %.
Pomemben je tudi zaradi vpliva na dnevni ritem prehranjevanja.
Za zajtrk so najprimernejša ogljikohidratna živila, ki počasi in zmerno dvigujejo
raven glukoze v krvi.
Priporočeni čas je med 7. in 7.30 uro. Predstavlja naj 18–22 % dnevnega
energijskega vnosa.
Ad CILJ 3:
Kosilo največkrat predstavlja osrednji dnevni obrok, ki naj bo vedno sestavljen
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pestro iz vseh skupin živil. Živila iz skupine zelenjave in sadja so obvezen sestavni
del kosila. Primeren čas kosila je med 12.30 in 13. uro. Predstavlja naj 35–40 %
dnevnega energijskega vnosa.
Ad CILJ 4:
Večerja naj bo pestro sestavljen, lahko prebavljiv obrok. Primeren čas zanjo je med
18. in 19. uro. Predstavlja naj 15–20 % dnevnega energijskega vnosa.
Ad CILJ 5: Predstavimo primerna živila za posamezne glavne obroke.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju.

DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci vsak dan pripravijo enega od glavnih obrokov po predstavljenih
priporočilih. Zapišejo jedilnik (na srečanju lahko zberemo in izmenjamo predloge
jedilnikov).
Uporabi se »Dnevnik za starše«, ki jim pomaga strukturirati misel: katere
spremembe je treba izpeljati, razvrščanje po pomembnosti. Kateri koraki so
potrebni za prvo spremembo, kateri za drugo – osredotočimo se na to, kako bodo
spremembo vpeljali, kaj je treba zanjo narediti. Starše se spodbudi, da spremembe
vpeljujejo postopoma.
Če starši naloge ne bodo izpeljali, se spodbuja reflektivno razmišljanje, kaj jih je
oviralo pri izpeljavi in kako bi lahko odpravili te ovire.

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
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9. SREČANJE ZA STARŠE: MALICE IN PRIGRIZKI.
KAJ PA SLADKARIJE, SLAŠČICE, SLADKE PIJAČE IN HITRA HRANA?

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Pregled domače naloge in ob tem kratka ponovitev ključnih vsebin
prejšnjega srečanja
2. Udeležencem predstaviti pomen malice in pravo izbiro živil
3. Udeležencem predstaviti problematiko uživanja sladkarij, slaščic in hitre
prehrane
4. Udeležencem podati predloge za bolj zdravo sladkanje
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Poročanje in vrednotenje domače naloge. Vsak udeleženec pove nekaj o vpeljanih
spremembah. Pove, kakšne so bile koristi in morebitne težave pri vpeljavi
sprememb. Vodja srečanja poda svoje mnenje, pohvali, kar je bilo dobrega, skupaj
z udeležencem prepoznata morebitne napake in težave, predlagata rešitve.
Ad CILJ 2:
Malica predstavlja premostitveni obrok med dvema glavnima obrokoma.
Priporočamo eno dopoldansko malico, med zajtrkom in kosilom, ter eno
popoldansko, med kosilom in večerjo.
Malice naj bodo sestavljene pestro, sestavni del naj bosta zelenjava in sadje. Poleg
njiju priporočamo še mleko in mlečne izdelke, oreščke in suho sadje, z dodatkom
živil iz žitnih izdelkov. Malica poveča psihično in fizično zmožnost telesa in skrbi za
stabilnejšo raven krvnega sladkorja.
Ad CILJ 3: Sladkarije, slaščice in hitra hrana vsebujejo veliko maščob in sladkorjev,
nekatere tudi soli, drugih hranil pa relativno malo. Zato pravimo, da so energetsko
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goste in hranilno prazne. Taka hrana hitreje obremeni presnovo z dvigi glukoze in
maščobnih kislin v krvi ter povečuje telesno maso.
Glede na prehranski okus otrok in mladostnikov se je tem živilom težko popolnoma
izogniti, lahko pa poskrbimo, da jih v prehrano vključimo le občasno oz. izjemoma,
predvsem po večji telesni aktivnosti.
Enako kot za slaščice velja tudi za sladke pijače. Posebna nevarnost sladkih pijač in
koncentriranih sadnih sokov je visoka vsebnost fruktoze, ki v večjih količinah, kot je
40–50 g na dan, lahko povzroča prebavne težave, pospešuje tvorbo maščob v jetrih
in posredno pripomore k razvoju insulinske rezistence. Preko teh presnovnih
mehanizmov fruktoza pripomore k razvoju zamaščenosti jeter, debelosti in
sladkorni bolezni tipa 2.
Visokofruktozni koruzni sirup se pogosto dodaja tudi k drugim predelanim živilom.
Ad CILJ 4:
Predstavimo predloge za bolj zdrave posladke.
Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju.

Opombe:
DOMAČA NALOGA DO NASLEDNJEGA SREČANJA:
Udeleženci do naslednjega srečanja pregledajo in prinesejo s seboj tri deklaracijske
nalepke sladkarij in sladkih pijač. Izračunajo naj količino sladkorja v pijači.
Svetujemo jim, da iz bivalnih prostorov umaknejo živila iz rdeče skupine semaforja,
prav tako naj stare starše prosijo, naj otrokom teh živil ne ponujajo.

VIRI IN LITERATURA
1. Hlastan - Ribič C. Zdrav krožnik: priporočila za zdravo prehranjevanje, Ljubljana: Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije; 2009.
2. Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Ljubljana: Ministrstvo za
zdravje Republike Slovenije; 2005.
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10. SREČANJE ZA STARŠE: ZAKLJUČNO

Trajanje: 60 min

Število udeležencev: 8

Cilji srečanja:
1. Pregled doseženih rezultatov posameznikov in skupine
2. Podelitev pohval in diplom
3. Dogovor za skupni zaključni izlet
4. Napotki za ohranjanje in krepitev navad, pridobljenih v programu
5. Predstavitev možnosti nadaljevalnega programa
6. Udeležence spodbudimo, da med poletjem ostanejo v stiku s programom
prek e-pošte (lahko nam pišejo v primeru težav, lahko pošljejo kakšen
utrinek z izletov, poročajo o uspehih ...) ter da še naprej beležijo dnevnik
Potrebni pripomočki za vodje:

Potrebni pripomočki za udeležence:

Primeren prostor s stoli in mizami
Računalnik in projektor
Tabla piši-briši, pisala različnih barv in
gobica za brisanje
Obrazec za beleženje prisotnosti
(priloga 1)

Dnevnik za starše in svinčnik

Teoretični modul:
Ad CILJ 1:
Pregled doseženih rezultatov: udeležba na srečanjih, izguba obsega pasu, izguba
telesne teže, pridobitev na višini, izguba telesne maščobe v % ali v kg, stanje
mišične mase, stanje hidratacije telesa.
Ad CILJ 4:
Udeležencem predstavimo pomen zadnje faze spremembe »vzdrževanje«. Do
povrnitve k starim vedenjskim vzorcem pogosto prihaja zaradi podcenjevanja
energetskega vnosa, ki ga potrebujemo za vzdrževanje, saj so stari vedenjski vzorci
podprti z močnejšimi sinaptičnimi možganskimi povezavami oziroma z dolgoročnim
spominom. Možgani so plastični in dostopni spremembi, vendar potrebujejo veliko
ponavljanj novega vedenja, da se to izvaja brez kognitivnega napora. Zato je ena od
pomembnih intervenc druženje z ljudmi, ki spremembo podpirajo.
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Praktične/motivacijske veščine in pristopi:
Enako kot pri 1. srečanju.
Opombe:
Na zaključnem srečanju organiziramo športne skupinske igre, kjer se udeleženci
lahko sprostijo ter krepijo veščine sodelovanja in vzajemne podpore. Proslavljanje
uspeha.
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