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Vedenjske motnje spadajo med najpogostejše težave otrok in mladostnikov na področju 

duševnega zdravja. Vodijo lahko v veliko obremenitev tako družinskega življenja kot 

šolskega okolja in predstavljajo oviro za otrokov nadaljnji zdrav psihosocialni razvoj. 

Raziskave potrjujejo, da je vedenjske motnje v zgodnjem obdobju odraščanja mogoče 

preprečevati in zmanjševati. Treningi starševstva Neverjetna leta so eden od programov z 

največ dokazi o učinkovitosti v preprečevanju vedenjskih motenj pri otrocih. V Sloveniji 

poteka od marca 2015, ki se je izvajal s pomočjo finančne podpore Norveškega mehanizma 

vse do oktobra 2016. Od leta 2017 pa je sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje RS. 

Neverjetna leta je dokazano učinkovit program, ki je sicer široko dostopen staršem po 

številnih državah po svetu, za preprečevanje in zgodnjo obravnavo vedenjskih težav otrok. 

Na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega 

starševstva, kar spodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke 

ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom 

in starši, deluje zaščitno in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok. 

  

Program Neverjetna leta (ang. Incredible Years) je sestavljen iz samostojnih, a hkrati 

dopolnjujočih se programov za starše (t. i. Treningov starševstva), učitelje in otroke. Vsi trije 

temeljijo na enakih teoretičnih izhodiščih in so namenjeni zmanjševanju vedenjskih težav 

pri otrocih ter krepitvi njihovih socialnih veščin, samokontrole in čustvenega izražanja, 

spodbujajo otrokovo šolsko uspešnost ter dolgoročno vplivajo na duševno zdravje otrok in 

mladih. 

  

V Sloveniji se trenutno izvajajo Treningi starševstva za starše otrok, starih od tri do osem let 

in se izvajajo v devetih enotah širom Slovenije (Svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše, UKC Ljubljana, CSD Ajdovščina, Radovljica in ravne na Koroškem, Vrtec Velenje, 

Zdravstveni dom Celje in Nova Gorica ter Javni zavod Mala ulica). Programi starševstva 

potekajo v skupini med 8 in 12 staršev, enkrat tedensko po dve polni uri, med 12 in 16 

srečanj ter so za starše brezplačni.  

V fazi pilotnega uvajanja je tudi program za otroke, imenovan Dino šola, ki ga izvaja JZ Mala 

ulica.  
 

Vtisi staršev: 

“Končno sva videla, da nimava samo midva težav, imeli so jih tudi vsi ostali starši na 

delavnicah in naši otroci so si bili tako podobni.”  

  

“Počasi začneš opažati spremembe pri otroku in si misliš, ne vem zakaj deluje, ampak 

deluje.”  


