
 

 

 

 

PRILAGAJANJE  NA  LOČITEV 
 
 

VABILO 
 
 

Prav gotovo je odločitev za razvezo, ločitev partnerstva ena najtežjih v življenju, posebno 
še, če imamo otroke. Mnogo staršev odlaša z odločitvijo, ker se bojijo kakšne posledice bo 
to imelo za otroke. Ločitev je za odrasle na vrhu lestvice stresnih dogodkov, ki jih lahko 
doživimo v življenju. Glede na število ločitev je število otrok, ki so v najrazličnejših starostnih 
obdobjih prizadeti zaradi tega dogajanja vedno večje. Če starša razumno in sporazumno 
speljeta proces ločitve potem lahko otroci brez večjih posledic ta dogodek integrirajo v svoje 
doživljanje in se z njim s pomočjo staršev, sorodnikov, prijateljev in vrstnikov ustrezno “spo-
padajo”. K sreči je takih večina in ob tem ne potrebujejo strokovne pomoči ali posredovanja 
različnih služb kot so CSD, policija ali sodišče.  
 
Pri našem delu največkrat srečujemo otroke in starše, kjer se pojavijo problemi in so otroci 
s svojimi stiskami ostali na bojišču staršev, ki dokazujeta in se bojujeta vsak za svojo resnico 
in svoje koristi. Otroci ostajajo med staršema kot ujetniki ali ranjenci, ki jih nihče ne posluša. 
Pričakovanja, da bomo strokovnjaki zdravili otroke medtem, ko traja vojna med zakoncema, 
niso redka. Zaradi teh izkušenj smo se odločili, da pripravimo predavanje za starše, ki se 
spopadajo s situacijo ločitve in se želijo izogniti pastem, ki jih čakajo na tej poti.  
 
Če se tudi vi sprašujete, kako ravnati v kar največjo korist otrok vas vabimo na predavanje 
za starše, ki bo v ponedeljek, 4. 10. 2021 ob 18.30 uri, v sobi 26.  
 
Predavanje pripravljata Irena Andolšek, uni.dipl. socialna delavka, geštalt izkustvena 
družinska terapevtka in dr. Bernarda Dobnik Renko, spec. klinične psihologije. V drugem 
delu bo namenjeno precej časa vprašanjem in dilemam, ki ji boste lahko izpostavili 
udeleženci. Čas trajanja: 2 šolski uri. 
 
Prijavite se lahko po elektronski pošti na narocanje@scoms-lj.si  ali osebno v sprejemni 
pisarni. 
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