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Zloženka je nastala v sklopu projekta »Agents of Change« Atopic Dermatitis 
Challenge, ki sta ga omogočili farmacevtski družbi Sanofi Genzyme in Regeneron. 
Iskreno se zahvaljujemo za podporo. 



Kako prepoznamo žrtev
medvrstniškega nasilja?

Prej družaben otrok se zapre vase, ne komunicira in v
toplih dneh skriva svoj atopijski dermatitis z dolgimi
rokavi. Ima slabo samopodobo, v šoli je socialno izoliran
in pri skupinskih igrah izbran zadnji. Raje se druži z
odraslimi, v pogovorih ne omenja prijateljev in jih ne
vabi k sebi domov. Prav tako ne hodi na rojstnodnevna
praznovanja. Pojavljajo se mu težave s spanjem,
prisotno pa je lahko tudi neznačilno vedenje, kot so
kraje.

SPREMENJENO VEDENJE V MEDOSEBNIH ODNOSIH
(STARŠI, UČITELJI, VRSTNIKI)

Otrok se upira odhodu v šolo z jokom, boleznijo ter
izražanjem strahu in tesnobe. Boji se udeležbe na
šolskih izletih, ekskurzijah in vožnje s šolskim
avtobusom. V šolo si želi v spremstvu odraslih ali pa
spreminja običajno pot do šole ali uro odhoda. Pojavijo
se spremembe v učnem uspehu in neupravičeni
izostanki od pouka. 

SPREMEMBE V UČNEM USPEHU, ODNOSU DO ŠOLE
IN SOCIALNI VKLJUČENOSTI OTROKA

Kaj je medvrstniško nasilje?
Otroci z atopijskim dermatitisom se večkrat srečajo z
medvrstniškim nasiljem, ki je definirano kot vsaka
oblika fizičnega, psihičnega, spolnega, materialnega
ali spletnega nasilja, pri katerem se otrok - žrtev
počuti ogroženega. 

Vedno gre za zlorabo moči nad šibkejšim vrstnikom
za doseganje svojega cilja. Pri medvrstniškem nasilju
se srečamo z agresivnim, manipulativnim in
izključeva-lnim vedenjem, ki je zavestno in
ponavljajoče.

Otrok ima večkrat poškodovano lastnino ali pa mu je ta
odtujena. Bodite pozorni. 

POŠKODBE OSEBNE LASTNINE

 



Otrok ima več nepojasnjenih poškodb, poslabša se mu
kronično obolenje in spremeni svoj odnos do hrane.
Pogosteje zboleva in občuti bolečine v trebuhu in glavi.
Posredno ali neposredno nam lahko pove, da noče več
živeti.

TEŽAVE NA PODROČJU FIZIČNEGA ZDRAVJA

"Želim si, da bi me
prijatelji sprejeli in da
bi se z mano igrali. Pa

mi pravijo, da sem
ugaben."

NEJC

3. razred osnovne šole

Na koga se obrniti in kako
ukrepati?

Dogodki, ki sledijo razkritju nasilja, pomembno vplivajo
na to, kakšne posledice bo imelo nasilje zaotroka. Iz tega
razloga je ključno, da znajo odrasli pri svojem otroku
prepoznati znake medvrstniškega nasilja in se primerno
odzvati.

Ko zaposleni v vzgojno izobraževalnih zavodih opazijo
(ali pa so s strani staršev ali otrok obveščeni), da prihaja
do medvrstniškega nasillja, morajo nemudoma ukrepati.
Takoj morajo poskrbeti za otrokovo varnost in
najkasneje naslednji dan o dogodku obvestiti ravnatelja,
šolsko svetovalno službo, razrednika vseh vpletenih
otrok in njihove starše ter narediti zapisnik dogajanja.

Posebna dinamika, ki se razvije med žrtvijo in
povzročiteljem nasilja, žrtvi onemogoča, da bi nasilje
zmogla ustaviti sama. Žrtev mora zato nemudoma prejeti
ustrezno pomoč, saj se brez zunanje intervencije
odraslih medvrstniško nasilje ne prekine.



 ... Tako je počasi prišla jesen, ko sem tudi jaz po vzoru
mojih starejših sester postala dovolj stara, da prestopim
prag osnovne šole. Po eni strani sem bila zelo ponosna
na to, vedno sem rada pisala in risala. Po drugi strani pa
me je po tihem vedno bolj skrbelo, kako bo z vsemi temi
“dokazi” o moji posebnosti na vidnih mesti. Kako me
bodo sprejeli drugi učenci na šoli, saj sem že v otroštvu
doma, med sosedi, sorodniki in znanci pa tudi med
naključnimi mimoidočimi veljala kot “posebna?”
In tako se med novimi ljudmi, med učenci na šoli, ki so
po svoje začeli sprejemati “mojo posebnost,” nisem
počutila najbolje. Takrat, ko je bilo najhuje in je bilo na
moji koži videti posledice mojega nenadzorovanega
praskanja, h kateremu je seveda pripomoglo tudi stanje
v šoli, si prav nisem želela v šolske klopi, pa čeprav sem
risanje in pisanje še tako oboževala. Čutila sem namreč,
da zaradi nerazumevanja vedno bolj postajam “tista
čudna izobčenka,” s katero se nekaj dogaja in je tako
zelo drugačna od vseh ostalih na šoli.

“Glej, ušesa ti bodo odpadla!”
“Da se kaj ne nalezem od tebe!”
“Kako si grda!”
“Kakšna pa si? Si se pogledala v ogledalo?”
“Cela si krastava!”
“A si garjava?”

Koliko dni in koliko noči sem doma prejokala zaradi
takšnih in podobnih besed, ki so me bolele in mi sedle
točno v srce. Jokala sem, ker sem bila tako drugačna od
ostalih, ker nisem bila sprejeta, ker so me izločili iz svoje
družbe. In koliko dni si včasih nisem želela oditi v šolo,
ker sem vedela, kaj me tam čaka. Danes vem, da je šlo
za nerazumevanje, a zakaj ni mojih sošolcev nihče
naučil, da bi sprejeli mojo posebnost in drugačnost? Kdo
jih namesto tega naučil norčevanja, poniževanja,
hudobnosti? Kako so bili lahko tako zlobni do mene...

Zapisnik izročijo šolski svetovalni delavki, da lahko
strokovni delavci ustrezno ukrepajo v skladu z njihovimi
strokovnimi kompetencami in dolžnostmi.

Ker je atopijski dermatitis bolezen, ki lahko zaradi svoje
simptomatike bistveno zaznamuje otrokov videz in
njegovo vedenje ter ker to bolezen spremlja veliko
nerazumevanja je bistveno, da preko različnih
izobraževanj odrasle in otroke ozaveščamo o tej kronični
bolezni.

Elina zgodba

Ali si žrtev  medvrstniškega
nasilja?
Če si žrtev medvrstniškega nasilja,
poišči pomoč pri nekom, ki mu
zaupaš. To so lahko tvoji starši, ožji
družinski člani ali druga zaupanja
vredna odrasla oseba. 

Če se ne želiš pogovoriti z nekom, ki
ga poznaš, se lahko obrneš tudi na
nas. Pokliči: 040 225 487

Več o medvrstniškem nasilju in atopijskem dermatitisu
si lahko preberete na  https://www.atopika.org.


