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POVZETEK 

 

Magistrsko delo obravnava prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim. V teoretičnem 

delu se na podlagi različnih avtorjev in raziskav osredotočam na mlade v sodobnem času, kjer 

izpostavim socialno ranljivost mladih kot posledico kompleksnega prehoda v odraslost. V 

nadaljevanju pregledujem možne varovalne dejavnike, priložnosti socialnega vključevanja, 

kjer izpostavim pomen (ustrezne, dobre) socialne opore kot močen varovalni člen pri prehodu 

v odraslost in prostovoljstvo kot možen dodaten vir socialne opore in vključevanja. V 

empiričnem delu raziščem, kakšno vlogo in pomen mladi pripisujejo prostovoljstvu. V 

raziskavi je uporabljen kvantitativno-kvalitativni pristop. Podatki so zbrani s spletno anketo, 

ki je bila poslana na družbena omrežja in elektronske naslove. Anketni vprašalnik je v celoti 

rešilo 169 anketirancev, od tega 18 moških in 151 žensk, starih od 18 do 30 let. Ugotovitve 

raziskave kažejo, da ni statistično pomembnih razlik, povezanih s kazalci prehoda v odraslost 

oziroma s kakovostjo socialne opore glede na to, ali so mladi imeli izkušnjo prostovoljstva. 

Med prostovoljci se je izkazalo, da le nekateri prostovoljstvo povezujejo s širjenjem svoje 

socialne mreže, drugi pa so ali s kakovostjo socialne opore bili zadovoljni že prej in nimajo 

potrebe po novih virih ali pa jim je bolj pomembno pridobljeno znanje in izkušnje za delo na 

določenem področju. Ugotovitve kažejo, da prostovoljstvo pozitivno vpliva na posameznika, 

ki se za prostovoljstvo odloči. Prostovoljstvo mladi dojemajo kot alternativo, s katero jim je 

soočanje s prehodom v odraslost lažje. Mladi z izkušnjo prostovoljstva so tudi bolj zadovoljni 

s svojim življenjem kot tisti, ki niso prostovoljci. 

 

KLJUČNE BESEDE: sodobna družba, socialna ranljivost mladih, socialno vključevanje 

mladih, socialna opora, prostovoljstvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SUMMARY 

 

The master's thesis deals with volunteering as a network offering social support to young 

people. The theoretical part is based on different authors and pieces of research that focus on 

young people in modern times, pointing out the social vulnerability of young people as a 

result of a complex transition to adulthood. Furthermore, it analyses potential protective 

elements and opportunities of social inclusion, with special emphasis placed on (appropriate, 

good) social support as a powerful protective element in the transition to adulthood, and 

volunteering as a possible source of additional social support and integration. The empirical 

part explores what role and importance young people attribute to volunteering. The 

quantitative-qualitative approach was used in the survey. Data was collected through an 

online survey questionnaire, which was distributed via social networks and e-mail addresses. 

The questionnaire was completely filled in by 169 respondents, of which 18 were men and 

151 were women aged from 18 to 30 years. Research findings showed no statistically 

significant differences related to the indicators of the transition to adulthood or the quality of 

social support depending on whether young people have had experience with volunteering. 

Only some of the volunteers among the respondents connected volunteering with the 

expansion of their social networks, while others were either already satisfied with the quality 

of their social support or believed it was more important to gain experience in how to work in 

a specific area. The findings also show that volunteering has a positive impact on the 

individual who chooses to become one. Young people perceive volunteering as an alternative 

that helps them face the transition to adulthood more easily. Young people with experience in 

volunteering are more satisfied with their lives than those who have not volunteered. 

 

KEYWORDS: modern society, social vulnerability of young people, social inclusion of 

young people, social support, volunteering. 
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I. UVOD 

Tekom moje izkušnje prostovoljstva na Društvu Center za pomoč mladim sem opazovala svoj 

osebni in profesionalni odnos, ki ga verjetno ne bi bilo brez ustrezne podpore, ki sem je bila 

deležna od zaposlenih in ostalih prostovoljcev. Ob tem sem razmišljala, kaj vse mi je 

prostovoljstvo dalo, kako zelo se človek lahko v samo enem letu spremeni, kako sem 

nadgradila svoja znanja in veščine s fakultete, izboljšala svojo samozavest in obenem 

pridobila velik krog prijateljev in znancev, s katerimi si želim ostati v stiku. Moja izkušnja me 

je spodbudila k pisanju magistrskega dela in raziskovanju, kakšen vpliv in pomen ima lahko 

prostovoljstvo na prehod v svet odraslosti in na kakovost socialne opore. 

Verjamem, da mejniki odraslosti (stabilna in redna zaposlitev, odselitev od izvorne družine, 

stabilno partnerstvo in starševstvo …) povzročajo stisko in negotovost ne le meni, ampak 

celotni generaciji mladih. Rek »na mladih svet stoji« je že davno dobil ironični prizvok, saj 

mladi ne morejo niti sami stati, kaj šele, da bi na svojih plečih nosili svet. Zato je pomembno 

raziskovati varovalne dejavnike in iskati alternativne možnosti, ki spodbujajo mlade k 

participaciji, nudijo možnost socialne integracije in vključevanja mladih. 

Cilj magistrskega dela je raziskati področje mladih, izpostaviti problematiko in ponuditi 

možnosti za vključevanje in lažje soočanje s prehodom v odraslost. Na podlagi osebne 

izkušnje in raziskane literature sem kot možnost vključevanja izbrala prav prostovoljno delo. 

Prostovoljstvo ne more vplivati na področje odvisnosti od primarne družine, ki je trenutno 

največji izpostavljen problem iz strani mladih, lahko pa pozitivno vpliva na posameznika in 

mu omogoči lažje soočanje s trenutno situacijo.  

Moj namen je s pomočjo anketnega vprašalnika raziskati, če obstajajo razlike v kakovosti 

socialne opore in soočanju s prehodi med mladimi, ki so prostovoljci, in tistimi, ki niso. Z 

rezultati raziskave želim ugotoviti, kako izkušnja prostovoljstva vpliva na mlade prostovoljce, 

kakšen je vzgib mladih za prostovoljno delo in obenem preveriti, ali prostovoljstvo lahko 

umestim kot alternativno možnost vključevanja mladih ter lažjega soočanja s prehodom v 

odraslost. To pa bi lahko ponudilo dodatno razmišljanje/smernice, kako in zakaj mladim 

približati smisel prostovoljnega dela. 
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II. TEORETIČNI DEL 

1. VPLIV SODOBNE DRUŽBE NA SPREMINJANJE MLADOSTI IN MLADINE 

Sodobno družbo avtorji poimenujejo z več imeni: tekoča moderna (Bauman, 2002), 

postmoderna (Švab, 2001), družba tveganj (Beck, 2001), Giddens (2000) jo imenuje 

refleksivna moderna. Gre za obdobje, kjer je vse fluidno; torej obdobje hitrih sprememb, 

nenehnega gibanja in izgube trdnih, vnaprej zastavljenih prehodov (Bauman, 2002; Švab 

2001).  

V postmoderno družbo uvrščamo družbo druge polovice 20. stoletja. Bell (2004) vpelje 

termin »postindustrijska družba« in s tem pokaže na spremembe – povečano vlogo storitvenih 

dejavnosti, znanosti, znanja, izobraževanja in informacij –, ki posledično vplivajo na strukturo 

zaposlenosti in izobrazbeno strukturo ter svobodnejši življenjski slog. Vse to je spremenilo 

vidik posameznikovega življenja, osredotočenega na posameznikovo individualizacijo, ki 

postane ena glavnih značilnosti sodobne družbe. Razkroj tradicije v pozni moderni vodi v 

občutke negotovosti, tveganj in refleksivno zaskrbljenost glede telesa ter posameznikove 

identitete. Slednja se oblikuje na temelju nenehnega izpraševanja samega sebe (Giddens v 

Kuhar, 2004). Posameznik mora zato vse bolj zgodaj začeti izdelovati načrte in jih vključevati 

v svojo biografijo. V tradicionalni družbi je bilo samoumevno, da je človek »vrojen« v 

družbo, v individualizirani družbi pa se mora posameznik zelo truditi, da doseže družbeni 

položaj. Gre za boj, ki ni le enkraten, ampak se ponavlja iz dneva v dan (Ule in Kuhar, 2003).  

Modernizacija v 20. stoletju je v veliki meri vplivala na spremembe odraščanja in proces 

oziroma potek mladosti, zato tudi teza, da je 20. stoletje stoletje mladine (Ule in Kuhar, 

2003). Mladi so postali subjekt inovacij in napredka na vseh področjih življenja. V zadnjih 

desetletjih so to potrdili rezultati raziskav, praksa in sociološka teorija. Celoten proces 

spreminjanja se prevesi v intenziven tok kulturne modernizacije mladine (Hurellmann, 1996 v 

Ule in Kuhar, 2003). 

Pojavi se izraz mladi odrasli, ki postane nov označevalec kategorije mladih. Zajema starostno 

skupino druge polovice dvajsetih let vse do čez trideset let. To so mladi, ki so po 

tradicionalnih merilih že prekinili z mladostniškim statusom, vendar odraslosti zaradi ovir na 

poti še niso dosegli v polni meri (Ule in Kuhar, 2003). V zadnjih letih so tezo o mladih 

odraslih potrdile vse novejše študije mladih. Angleška strokovna literatura je uvedla pojem 
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»young adults«, ki ga zameji od 15. do 26. leta (Côté, 2000) in »early adulthood«, ki ga 

avtorji Furstenberg, Rumbaut in Setterson, (2005) zamejijo približno od 18. do 34. leta.  

1.1 Sodobna življenja mladih odraslih 

Raziskovalci v evropskem in severnoameriškem prostoru opažajo, da se je življenjski potek 

posameznikov v obdobju od poznih najstniških let do sredine oziroma konca dvajsetih let zelo 

spremenil (npr. Arnett, 2006; Buhl in Lanz, 2007). Pred nekaj desetletji je življenjski potek 

sledil linearnemu vzorcu odraščanja: otroštvo, obdobje poklicnega šolanja, ki je ustrezalo 

mladosti, obdobje dela in družine kot značilnost odraslih, obdobje umika in odsotnosti iz trga 

dela pa je ustrezalo starosti. V sodobnosti pa je težko definirati, kdaj nekdo postane odrasel, 

saj se je od osemdesetih let dalje shema pričela rušiti (Ule in Kuhar, 2003). Na drugačen 

razvoj je vplivalo pozno doseganje ekonomske avtonomije in vedno zgodnejše doseganje 

avtonomije v intimni sferi, potrošnji in kulturi ter vpletenost institucij (Hurelmann, 1996 v 

Ule in Kuhar, 2003). Spremembe se odvijajo zlasti na področjih, ki so včasih veljala kot 

merilo za vstop v odraslost: zaključek formalnega izobraževanja, zaposlitev, poroka, 

partnerstvo in starševstvo (Puklek Levpušek in Zupančič, 2011). 

Rezultat je vse večja izolacija in osamljenost mladih, ki so vedno manj pripravljeni za 

refleksijo razmer in dejavno kritiko (Baethge, 1989 v Ule, 2006) ter »dvojnost med videzom 

neodvisnosti in individualnostjo ter prikrito odvisnostjo od države, ki proizvaja generalni 

občutek negotovosti in odvisne ter nezrele posameznike« (Ule in Miheljak, 1995, str. 53).  

Ule (2008) navaja nekatere značilnosti mladih odraslih: intenzivno identitetno raziskovanje, 

negotovost in spremembe v življenju posameznika, osredotočenost posameznika nase, 

intenziven občutek vmesnosti med mladostjo in odraslostjo. Arnett (2006) dodaja, da je to 

obdobje velikih možnosti. 

Poleg negotovosti prihaja do identitetne zmede mladih. Za moderno identiteto je bilo 

značilno, da jo je treba skonstruirati in držati na enem mestu, za postmoderno pa je značilno 

nasprotno, izogniti se konstruiranju in si pustiti odprte možnosti (Vidmar Horvat, 2006). Vse 

več mladih ne gradi stabilnih in zavezujočih odnosov, ki bi pomagali k oblikovanju pozitivne 

identitete, namesto tega raje prevzemajo identitete, ki jim jih ponuja trg dela ali pa razvijejo 

prefinjene oblike s katerimi se prilagajajo na nove družbene razmere (Ule in Kuhar, 2003). 

Negotovost in spremembe se kažejo predvsem na trgu dela, pri stanovanjski problematiki in 

odvisnosti od starševske pomoči. Čeprav je to obdobje povezano z (navidezno) svobodo pa si 
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mladi ne želijo tako živeti v prihodnosti (Arnett, 2006 v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2011).  

Posledica vseh teh procesov je protislovnost mladosti, na eni strani se kaže zgodnje 

odraščanje, na drugi strani odvisnost. To pa je pripeljalo do novega razvojnega obdobja, 

prehoda v odraslost. 

1.2 Prehod v odraslost v postmoderni 

Teza o spreminjanju mladosti se je pojavila konec 70. let, saj naj bi šlo za strukturno 

reorganizacijo socializacije, ki odpravlja potrebo po posebni vmesni fazi med otroštvom in 

odraslostjo (Von Trotha, 1982 v Arnett, 2007). Arnett (2007) obdobje med mladostništvom in 

zgodnjo odraslostjo poimenuje »transition to adulthood«, vendar poudari, da ta izraz ni dovolj 

natančen, saj ne pove, da gre za posebno razvojno obdobje. V angleščini je najbližje našemu 

prevodu »emerging adulthood«, saj usmerja pozornost na različna področja: kognitivni razvoj, 

družinske odnose, partnerske in prijateljske odnose. Arnett (2006, str. 199) prehodno obdobje 

v odraslost označi kot »dolgo obdobje med biološko zrelostjo in stabilnim prevzemanjem vlog 

odraslih« ter ga pojmuje kot samostojno razvojno obdobje med 18. in 25. do 27. letom. V 

razvojni psihologiji je bil ta prehod vsaj do 24. leta starosti pogosto obravnavan kot pozno 

mladostništvo, ki naj bi mu sledila zgodnja odraslost (Kapor Stanulović, 1988). V strokovni 

javnosti pa se vse bolj uveljavlja kot samostojno razvojno obdobje, ki ga kronološko ne 

moremo prav zamejiti. Zlasti zgornja meja prehoda se pomika vedno bolj navzgor, vsaj do 

konca dvajsetih let, ali se celo zamakne v zgodnja trideseta leta (Arnett, 2004). 

Ule in Kuhar (2003) zaznavata naslednje trende in spremembe, ki se kažejo tako pri nas kot v 

evropskih državah: 

 vse večji delež mladih se izobražuje dlje, posledica je kasnejši vstop na trg dela, za 

večino mladih je nemogoče, da bi takoj po končani šoli dobili službo, 

 na področju zaposlovanja se pojavljajo nove povezave med izobraževanjem, 

brezposelnostjo, neformalnim učenjem in poudarkom na individualni samouresničitvi 

v poklicu, 

 mladi zapuščajo dom kasneje, s tem se posledično podaljšuje ekonomska, 

emocionalna in socialna odvisnost od staršev, 

 dviguje se povprečna starost moških in žensk pri prvi poroki, 

 v porastu so izven zakonske zveze oziroma samski posamezniki, 
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 mladi se vse bolj pozno odločajo za rojstvo prvega in pogosto edinega otroka, čeprav s 

spolnimi odnosi začenjajo že zgodaj. 

Mnogi mladi ostajajo doma pri starših do dopolnjenega 30. leta, kasneje se odločajo za 

družine in oblikovanje svojega življenjskega sloga. Ta fenomen podaljšane mladosti se 

imenuje LAT faza (»living apart together«), življenje skupaj, a hkrati narazen. Zanjo je 

značilna ekonomska odvisnost ali polodvisnost od staršev ob hkratni socialni negotovosti. 

LAT faza združuje številne možnosti: živeti doma v času podaljšanega šolanja, živeti doma 

po koncu šolanja in vstopu na trg dela, živeti doma z občasnim življenjem drugje, živeti 

drugje z rednim obiskovanjem družine in uporabo njenih uslug in storitev (Rener, 2006). 

Najpogostejši razlogi za podaljšano bivanje so velikokrat ekonomske narave: mladi se 

izognejo plačevanju stroškov; zaposleni za ne/določen čas imajo zagotovljeno bivanje. Na tak 

način pa lahko varčujejo svoj denar in ga namenjajo dodatnim izobraževanjem, nakupom, 

lastnim interesom, druženjem. Na psihološki ravni odlagajo prevzemanje odgovornosti, ki po 

tradiciji sodi v svet odraslih: ustvarjanje lastnega doma, zmožnost prevzemanja skrbi za lastno 

družino, odrekanje lastnemu ugodju (Arnett 2007 v Puklek in Zupančič, 2011).  

Podaljšano življenje pri starših ne pomeni, da mladi niso seksualno aktivni ali da nimajo 

partnerskih zvez. A prehod v stabilno partnersko zvezo še ne zagotavlja odločilnega koraka za 

prehod v odraslost. Največja sprememba povezana s prehodom v skupno partnersko življenje, 

je postopno naraščanje deleža tistih, ki se ne poročijo. Upadanje pomena poroke kažejo tudi 

statistični podatki o zmanjševanju sklenitev zvez, naraščanju zunajzakonskih rojstev ter 

rezultati o naraščanju povprečne starosti ob prvi poroki (Kuhar in Razpotnik, 2011). Prav tako 

je skrbno načrtovana odločitev za družino. Zaradi vse večje negotovosti in brezposelnosti ali 

zaposlenosti za določen čas, ter posledično brez ekonomske varnosti, se mnogo mladih 

odraslih kasneje odloči za starševstvo (Semič, 2011). 

Dejavnik, ki mlademu omogoči ekonomsko neodvisnost in posledično odhod od doma je 

prehod na trg dela. Vendar je to očitno v današnjih časih eden najzahtevnejših dogodkov tako 

na individualni kot na makro sistemski ravni. Individualna raven omogoča ekonomsko in 

socialno neodvisnost, kar je osnova za bolj dolgoročno načrtovanje življenja, kariere, družine, 

bivalnih razmer. Makro sistemska raven pa kaže usklajenost in medsebojno povezanost med 

izobraževalnim in zaposlovalnim sistemom ter institucionalno podporo pri prehodu mladih 

med njima (Trbanc, 2007). 
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Zapoznelo stopanje v odraslost ima lahko tako pozitivne kot negativne učinke. Mladi imajo 

več časa za eksperimentiranje in raziskovanje novih identitet, po drugi strani pa to obdobje 

pomeni predvsem podaljšano odvisnost od staršev, negotovost glede prihodnosti, pasivnost, 

zmanjšano odgovornost, lahko tudi apatičnost (Ule in Kuhar, 2003).  

1.2.1 Vidiki prehodov v odraslost v Sloveniji, Evropi in ZDA skozi izsledke raziskav  

Prve raziskave v katerih so avtorji proučevali predstave o odraslosti in subjektivne značilnosti 

mladih na prehodu v odraslost so bile izvedene v ZDA (Arnett, 2000). To področje pa je 

postalo smer raziskovanja tudi v drugih državah, na primer na Češkem (Macek, Bejček, 

Vaničkova, 2007), v Romuniji (Nelson, 2009), v Belgiji (Kins in Beyers, 2010), v Avstriji 

(Sirch, Dreher, Mayr in Wilinger, 2009), v Sloveniji (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011), v 

Argentini (Facio in Micocci, 2003). Prehodi mladih v odraslost imajo v vsaki državi svoje 

značilnosti, znotraj držav pa se različne skupine mladih med seboj razlikujejo glede tipičnih 

mejnikov v odraslost. Izrazite razlike in tudi podobnosti se kažejo na področju izobraževanja 

in prehoda na trg dela ter glede odselitve od staršev in oblikovanja lastne družine.   

 Čas »nekje vmes« 

Ugotovitve kažejo, da se mladi ne prehodu v odraslost še ne vidijo povsem kot odrasle, 

obenem pa tudi ne več kot mladostnike. Njihov telesni razvoj je končan, mnogi ne živijo 

doma in ne obiskujejo več srednje šole (Arnett, 2000). To potrjujejo tudi raziskave (Arnett, 

2000, 2001), v katerih so mladi stari od 18 do 25 let na vprašanje ali so dosegli odraslost 

odgovarjali: »v nekaterih pogledih da, v drugih ne.« Do podobnih ugotovitev kot Arnett so 

prišle tudi avtorice avstrijske raziskave (Sirsch, Dreher, Mayr in Wilinger, 2009). Ugotavljajo 

da v Avstriji mladi obdobje označujejo kot čas identitetnega raziskovanja, raziskovanja 

različnih možnosti, nestabilnosti, osredotočenosti in se opredeljujejo kot »nekje vmes.« Stanje 

s slovensko mladino je precej podobno. Po podatkih raziskave Mladina 2010 se mladi v 

Sloveniji vse bolj zgodaj enačijo z odraslostjo, hkrati pa prelagajo pomembne življenjske 

odločitve v kasnejša obdobja (Lavrič idr., 2011). Puklek Levpušček in Zupančič (2011) v 

svoji raziskavi ugotavljata, da mladi to obdobje prav tako ocenjujejo kot »nekje vmes«, saj se 

ne zaznavajo kot odrasli niti kot neodrasli. Za slednje se je opredelilo 85,5 % udeležencev, 

11,5 % pa se jih je opredelilo za odrasle. 

Prav tako ugotovitve kažejo, da so prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, samostojno 

odločanje, oblikovanje odnosa s starši, v katerem imajo vsi enakovredno vlogo, in finančna 
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neodvisnost, najpomembnejša merila pri opredelitvi odraslosti s perspektive mladostnikov, 

mladih na prehodu v odraslost in odraslih. Posamezniki v različnih državah omenjajo tudi 

pomembnost zmožnosti za ustvarjanje družine (npr. zmožnost za preživljanje družine, skrb za 

otroka) in prilagajanje družbenim normam. Manj so jim pomembna kronološka starost in 

biološka merila, še manj pa prevzemanje socialnih vlog – poroka/starševstvo (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2011). Bjornsen (2000 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011) 

ugotavlja, da mladi pogosto navajajo, da je ključno občutenje odraslosti na socialno-

psihološki ravni; torej oblikovanje identitete in ne zgolj izvršitev določenih prehodov. 

Zanimivo je, da pojmovanje odraslosti ni toliko povezano z družbenimi normami in 

pričakovanji. Te rezultati raziskav, po pomembnosti glede na merila, uvrščajo na dno lestvice. 

Mladi odrasli si merila za vstop postavljajo sami (Arnett, 2000; Arnett 2001; Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2011).  

 Stanovanjska (ne)odvisnost 

Med značilnostmi prehoda v odraslost izstopajo posameznikovi bivalni pogoji, ki so dokaj 

raznoliki. Za vse je značilna nestabilnost: tretjina mladih odraslih v Ameriki se odloči za 

študij na kolidžu in živijo samostojno, kljub temu so še vedno odvisni od starševske opore, 40 

% je takih, ki se zaposlijo in živijo samostojno, dve tretjini jih živi s partnerjem, a se te zveze 

v večini primerov ne obnesejo. Nekateri živijo doma in hkrati študirajo ali delajo, le 10 % 

moških in 30 % žensk pa še vedno živi doma do poroke (Goldschneider in Goldschneider, 

1994 v Arnett, 2000; Michael, Gagnon, Lauman in Kolata, 1995 v Arnett, 2000). Značilnosti 

se kažejo tudi v pogostih spremembah bivanjskih razmer, kar pomeni, da mladi preizkušajo 

različne možnosti. Preizkušanje poteka na področju partnerskih odnosov, dela in 

izobraževanja (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). V tem času mladi veliko več potujejo, 

in sicer zaradi študija ali dela, spremljanja svojega partnerja ali ker preprosto iščejo nove 

izzive in doživetja.  

Puklek Levpušček in Zupančič (2011) v raziskavi, kjer sta preučevali značilnosti prehoda v 

odraslost pri slovenskih študentih, ugotavljata, da večina mladih na prehodu v odraslost živi 

doma s starši, kar je v nasprotju s študenti v Ameriki, kjer se mladi v času študija pogosto 

selijo. To sta obrazložili s specifičnimi značilnostmi Slovenije – majhna razdalja do 

univerzitetnih mest, koncentracija prebivalstva v teh mestih (npr. Ljubljana), finančna 

neodvisnost študentov in ekonomsko stanje aktivnega prebivalstva v Sloveniji. Avtorji 

raziskav (Lavrič idr., 2011; Puklek Levpušček in Zupančič, 2011; Kuhar in Razpotnik, 2011) 
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ugotavljajo, da se je v 10-letnem obdobju delež mladih, ki živijo doma, enakomerno povečal 

ne glede ali so mladi v tem času dobili zaposlitev ali ne. K podaljševanju bivanja s starši v 

Sloveniji prispeva tudi statičnost trga z nepremičninami in visoke cene stanovanj. Problem je 

izrazit predvsem zaradi kulture lastništva stanovanj, več kot 90 % hiš in stanovanj je v zasebni 

lasti, kar Slovenijo uvršča med države z najmanjšim najemnim skladom. Mladi si zaradi 

finančnih težav težko privoščijo najemniško stanovanje, še manj pa lastno.  

Slovenski mladi odrasli poročajo o pozitivnih odnosih s svojimi starši ter pogostimi in 

rednimi stiki. Ravno dober odnos s starši pa lahko pripelje do kasnejše potrebe po 

samostojnosti, saj so z družino bolj povezani in so doma zadovoljni (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2011). Tretjina študentov, ki ne živi doma, ima s svojo družino precej pogoste 

stike, kar zopet lahko kaže na visoko medsebojno povezanost ali kot izboljšanje odnosov 

odkar so začeli živeti ločeno (Papastefanou, 2000 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

V raziskavi Mladina 2010 avtorji (Lavrič idr., 2011) tudi ugotavljajo, da mladi, ki živijo 

doma, ne doživljajo bistvene prikrajšanosti v smislu kratenja osebne svobode ali pomanjkanja 

prostora, prav tako ne poročajo o manjši pripravljenosti sprejemanja odgovornosti kot njihovi 

vrstniki, ki živijo ločeno od staršev. Podrobnejša primerjava med tistimi, ki živijo doma in 

tistimi, ki ne, je pokazala samo dve razliki: študenti, ki ne živijo doma navajajo, da so zmožni 

voditi svoje lastno gospodinjstvo in da so v večji meri finančno neodvisni. 

 Odseljevanje od doma 

Pomemben motiv za odhod je verjetno začetek življenja v partnerski skupnosti in rojstvo 

otroka, vendar slovenski raziskovalci ugotavljajo, da mladi v vse bolj kasnejša leta odlagajo 

prehod v skupno partnersko življenje (Lavrič idr., 2011). Za slovenske študente velja, da še ne 

živijo popolnoma samostojnega življenja, vsaj na finančnem področju so še precej odvisni od 

staršev.  

Podatki iz Eurostata (2007) in Youth in Europe (2009) kažejo, da se ženske odseljujejo prej 

kot moški, pri povprečni starosti 22 let. V skandinavskih državah se to zgodi pri povprečni 

starosti 22 let, medtem ko v Sloveniji in državah Južne Evrope šele pri povprečno 29 letih. 

Podobno je tudi pri moških, v skandinavskih državah se odseljujejo pri povprečno 23 letih in 

zelo pozen odhod v Sloveniji, v povprečju pri 30 letih starosti. 
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 Prehod iz izobraževanja na trg dela 

Podaljševanje prehodov mladih iz izobraževanja v zaposlitev je značilno za evropske države. 

To gre pripisovati splošnim pogojem trga dela in neujemanju med zahtevami trga in 

veščinami, ki jih mladi pridobijo tekom izobraževanja. Mladi po vsem svetu ostajajo v 

izobraževalnem sistemu dalj časa kot kdajkoli prej, odlašajo soočenje z brezposelnostjo in 

upajo, da si bodo povišali možnosti za pridobitev zanesljivega plačanega dela (Roberts, 2009 

v Kuhar in Razpotnik, 2011). Podobno menijo Hess in sodelavci (1994 v Rapuš Pavel, 2005), 

ki porast brezposelnosti pripisujejo štirim dejavnikom: gospodarski recesiji, demografskim 

spremembam, socialni politiki minimalnih plač in pomanjkljivi izobrazbi oz. kvalifikacijam. 

Mladi v Sloveniji v povprečju najdlje v Evropski uniji ostajajo v izobraževanju. Visokošolsko 

izobraževanje služi predvsem kot neke vrste inkubator, ki omogoča prelaganje vstopa na trg 

dela. Prav tako je razlog podaljševanja študentsko delo, saj omogoča mladim preživetje za 

nekaj let, in strah pred brezposelnostjo po končanem šolanju. V Sloveniji je težava tudi v tem, 

da gospodarstvo ne more tako hitro absorbirati visoko izobraženih mladih, ki vstopajo na trg 

dela. Letni priliv novih diplomantov skoraj za dvakrat presega ponudbo sproščenih delovnih 

mest (Kramberger, 2007). 

Glede vstopa na trg dela se v državah Evropske unije mladi srečujejo z močno spremenjeno 

strukturo zaposlitvenih priložnosti, ki jo predstavlja predvsem povečanje netipičnih 

zaposlitev. Najbolj razširjene so zaposlitve za nedoločen čas in krajši delovni čas. Delež 

zaposlitev za določen čas se iz leta v leto viša (Trbanc in Verša, 2002). 

V Sloveniji je leta 2010 imelo nekaj več kot 36 % mladih delo za določen čas s polnim 

delovnim časom, 33 % pa je bilo zaposlenih za določen delovni čas, ki je bil krajši od polnega 

delovnega časa. To kaže, da so zaposlitve za mlade vedno bolj nestabilne pri tem pa prihaja 

do prekernih oblik dela. Za njih je značilna negotovost zaposlitve, nižji dohodki, manj 

socialnih ugodnosti in zakonskih pravic za delavce (ITUC, 2011; Svetin in Lah, 2011). 

Trbanc (2007), v raziskavi opravljeni na podlagi podatkov pridobljenih iz statističnega 

registra delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ugotavlja, da so možnosti mladih za 

zaposlitev na slovenskem trgu v prvem letu po končanem izobraževanju majhne ne glede na 

doseženo izobrazbo, kasneje pa pride do vidnejših razlik med izobrazbenimi kategorijami. V 

primerjavi s srednjo splošno izobrazbo, se po enem letu namreč v večji meri izboljšajo 

priložnosti za tiste s srednjo poklicno in tehniško šolo. Občutno daljši čas čakanja imajo tisti s 

končano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo. 
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V vseh evropskih državah pa je stopnja brezposelnosti močno povezana s starostjo in je 

najvišja v starostni skupini od 15 do 24 let. Na podlagi podatkov iz Eurostata Trbanc (2007) 

ugotavlja, da je bila na Nizozemskem brezposelnost 1,7-krat višja od celotne brezposelnosti, v 

Luksemburgu kar 3,4-krat višja, v Italiji in Sloveniji pa 2,3-krat višja. 

 Partnersko in zakonsko življenje  

Povprečna starost, pri kateri se mladi poročajo, je od šestdesetih let 20. stoletja do sredine 

devetdesetih let strmo porasla in še narašča v prvem desetletju 21. stoletja. V Sloveniji je bila 

v letu 2013 povprečna starost ženina okrog 31,6. Neveste so bile v povprečju 3 leta mlajše, 

njihova povprečna starost je bila 29,2 leta (SURS, 2013).  

Na splošno se mladi relativno pozno odločajo za skupno življenje. Kot rečeno delež porok 

upada, narašča pa delež zunajzakonskih zvez in rojstev. Med drugim se raziskovalci, ki 

proučujejo razvoj partnerskih odnosov v obdobju prehoda v odraslost, soočajo s posebnim 

izzivom, saj se odnosi začnejo in minejo še preden jih raziskovalec lahko preuči. Študentsko 

obdobje torej zajema čas najintenzivnejših sprememb pri oblikovanju intimnih partnerskih 

odnosov (Puklek  Levpušček in Zupančič, 2011). 

 Rodnost 

Slovenija sodi med države z nizko rodnostjo. Upadanje rodnosti je zelo povezano z 

naraščanjem starosti ob rojstvu prvega otroka. Rojevanje se tako vse bolj prelaga v starejše 

starostno obdobje. Razlogi za omenjene rodnostne trende so kompleksni, povezani pa so 

predvsem z neugodnim trgom dela in stanovanjskim trgom, podobno kot odlašanje odhoda iz 

izvorne družine (Ule in Kuhar, 2003). Poleg psihološke želje po otrocih se pojavljajo dileme, 

saj se posameznik/ca začne spraševati o svoji svobodi in samouresničenju, ki se zdita v 

nasprotju s pripravljenostjo na skrb otroka (Kuhar in Razpotnik, 2011).  

Povprečna starost matere v Sloveniji je bila v letu 2013 najvišja po 2. svetovni vojni, in sicer 

29 let, povečalo pa se je tudi število otrok izven zakonske skupnosti (SURS, 2013). 

Celotna stopnja rodnosti je 2,1 otrok na žensko. V Evropi trendi narekujejo podpovprečno 

rodnost, čeprav je v nekaterih državah zaznati celo njeno porast (Švedska, Španija, Češka). 

Kljub temu, da se je rodnost rahlo zvišala, je celo najvišja stopnja v Evropi pod povprečjem. 

Današnja slika pravi, da je v nekaterih državah padla za več kot 40 %. Najnižja stopnja je bila 
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zabeležena v območju srednje in južne Evrope, in sicer na Slovaškem (1,24) in Poljskem 

(1,27) (Europian Commission, 2007). 

1.2.2 Modeli prehodov različnih držav blaginje 

Modeli predstavljajo predvsem relacije mladih z njihovimi družinami ter državo. Temeljijo na 

določilih socialne politike in pokrivajo socialno-ekonomske, kulturne in institucionalne 

aspekte prehodov v odraslost. Znotraj različnih režimov zaznamo različna pojmovanja 

neodvisnosti in integralne politike. Kljub razlikam pa vseeno lahko najdemo skupne 

značilnosti, ki se pojavljajo v vseh evropskih državah. Povsod se podaljšuje šolanje, povsod je 

zaznati težave mladih, ki želijo vstopiti na trg dela in težave pri osamosvajanju iz družinskega 

gnezda. Te spremembe zrcalijo sodobno življenje mladih.  

 Sredozemski model 

V Sredozemskem modelu, ki vključuje Italijo, Portugalsko in Grčijo, je značilna podpora s 

strani izvorne družine in njena nenehna prisotnost. Mladi ostajajo ekonomsko odvisni od 

staršev tudi v poznih dvajsetih letih, študirajo dolgo, trg dela jim ni naklonjen. Prav tako 

prelagajo avtonomijo in odlašajo z družinami in otroci. Stopnja brezposelnosti mladih je v teh 

državah znatno višja kot v preostalem delu Evrope. Značilno je, da ko se mladi finančno 

osamosvojijo, se mnogi ne preselijo na svoje in še vedno živijo skupaj s starši (Ule in Kuhar, 

2003). Sgrritta (1988 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011) izpostavi, da podaljšano 

življenje ni le posledica ekonomskih razlogov, ampak tudi vrednot, tradicij in običajev. 

 Nordijski model 

Za Skandinavske države je značilno razmeroma enakopravno deljenje bogastva v nasprotju s 

srednjeevropskimi konservativnimi modeli, ki ohranjajo statusne razlike. Sistemi blaginje 

omogočajo ljudem, da niso v tesni odvisnosti od družine, skupnosti in trga. Značilno je 

oblikovanje »javne družine«, kar pomeni, da sta oba starša v službi, otrok pa v varstvu 

(Laaksonen, 2000 v Ule in Kuhar, 2003). Mladi zgodaj zapustijo dom, preizkušajo različne 

statuse in eksperimentirajo, pri 25 letih večina uspešno izvrši prehod. Večji delež jih živi v 

stabilni partnerski zvezi. Prav tako zelo podpirajo avtonomijo mladih, visoko cenijo zanašanje 

nase in državljansko angažiranje, ki sta znaka za uspešen vstop v odraslost. Švedi imajo 

posebno stanovanjsko podporo za gospodinjstva brez otrok. Zanjo lahko zaprosijo med 18. in 
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28. letom. Rojstvo otrok ni povezano s poroko, večkrat imajo otroke preden se poročijo (prav 

tam). 

 Srednjeevropski model 

Za model, ki vključuje države Nemčija, Avstrija, Švica, Belgija, Luksemburg, Francija, 

imenovan tudi konservativni, je značilno ohranjanje statusnih razlik, neposreden prehod iz 

doma v zakonsko zvezo, pozno zapuščanje doma, pozno doseganje samostojnosti, visok vpis 

v nadaljnje izobraževanje. Otroke imajo načeloma znotraj zakonske zveze. Od teh držav 

odstopa Francija, saj ni tako konzervativna in Nemčija, ki nima posebnih izrazitih mejnikov 

prehoda v odraslost – povprečne starosti pri selitvi od doma in poroki, starosti matere ob 

prvem otroku ter pri zaposlenosti mladih. Vsekakor pa je za Nemčijo značilno, da mladi 

precej zgodaj sprejemajo odločitve o šoli in nadaljnjem šolanju (Ule in Kuhar, 2003; Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2011).  

 Anglo-ameriški model 

Za razliko od skandinavskih držav je v ZDA, Kanadi in Veliki Britaniji bolj prisotna socialna 

izključenost mladih, državna podpora je nizka, družbene vrednote individualizma pa se 

odražajo v šibki podpori iz strani družine. Obstaja jasen vzorec zapuščanja doma, najprej 

življenje s prijatelji, nato s partnerjem in kasneje poroka. Povprečna starost pri prvem 

življenju v dvoje je med najnižjimi v Evropi, rojevanje pa kljub temu pozno. Med mladimi so 

najbolj ogroženi tisti, ki ne študirajo, so revni ali nebele rase. Značilni so problemi s šolanjem, 

bivalnimi razmerami, kriminalom, zgodnjim rojevanjem (Cook in Furstenberg, 2001 v Ule in 

Kuhar, 2003). Veliko mladih že v poznem obdobju mladostništva dela polovični delovni čas 

ali začasno, veliko jih kombinira šolo in delo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

 Postkomunistični model  

Zajema Vzhodnoevropske države, ki so od padca socialističnega totalitarnega režima v 

prehajanju od planske k tržni družbi. Značilna je tranzicija, ki se nanaša na drastične 

spremembe na vseh področjih življenja. Uspešnost tranzicije pa se v vsaki državi razlikuje, 

zato je težko govoriti le o enem modelu. Tranzicija je privedla do naraščanja vpisa v nadaljnje 

izobraževanje, novih poklicev, socialne stratifikacije, neenakosti v dohodkih, večjega 

osiromašenja in brezposelnosti. Ljudje so začeli odlašati s poroko in starševstvom, naraščati je 

začel delež nezakonskih parov. Slovenijo lahko med tranzicijskimi državami iz slednjega 
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izvzamemo – ob zamenjavi režima se delež žensk v primerjavi z delovno aktivnostjo moških 

na trgu ni zmanjšal (Ule in Kuhar, 2003). 

1.3 Socialna ranljivost in izključenost mladih kot posledica kompleksnosti prehodov v 

odraslost 

Socialno izključenost avtorji različno poimenujejo lahko pa opazimo podobnosti v 

opredelitvah. Marlier in Atkinson, (2010 v Lavrič idr., 2011) jo definirata kot neprostovoljno 

izločenost posameznikov in skupine iz političnih, ekonomskih in družbenih procesov, s čimer 

je preprečena njihova polna udeležba v družbi v kateri živijo. Popp in Schels (2008 v Lavrič 

idr., 2011) jo opišeta kot koncept, ki zajema objektivne dejavnike pomanjkanja in subjektivne 

ocene posameznikove vključenosti v družbo. Kobolt in Rapuš Pavel (2004) fenomen socialne 

ranljivosti opredelita kot nasledek neugodnega sovplivanja družbenih, socialnih in 

individualnih dejavnikov, med katerimi izpostavljata nižjo izobrazbeno raven, nižji socialni 

status z ogroženo materialno eksistenco in pomanjkanje socialno odnosnih mrež. Ballestores 

(2008 v Lavrič idr., 2011) meni, da se socialna ranljivost nanaša na nezmožnost, da 

posamezniki vzdržijo neugodne vplive različnih stresorjev, ki so jim izpostavljeni in so delno 

posledica značilnosti socialnih interakcij, institucij in sistemov kulturnih vrednot. 

Spremenjene življenjske razmere so postale izjemno kompleksne, nepregledne in predvsem 

neobvladljive. Iz omenjenih raziskav lahko sklepamo, da se mladi v Evropi soočajo z 

naraščajočo negotovostjo pri prehodu v odraslost. Poleg standardnih dejavnikov, kot sta 

socialni nacionalni izvor in spol, narašča tudi pomen nestandardnih dejavnikov, na primer 

socialno kulturni kapital, interakcijske in komunikacijske kompetence ter čustvena stabilnost 

(Ule, 2008). Naslanjanje na pretekle vire varnosti in zaupanja (vrednote, referenčna območja, 

sisteme socialne varnosti) ni več mogoče. Sodobne evropske in tudi slovenska družba 

zahtevajo zgodnja mentalna in vedenjska prilagajanja ob hkratno nasprotujočih razmerah: 

podaljšano izobraževanje in ekonomska odvisnost sta v nasprotju z zahtevami po zgodnjih 

izbirah in prevzemanju odgovornosti zanje (Rener, 2007). 

Lahko opazimo, da prihaja pri mladih odraslih do stopnjevanje težav in kopičenje nerešenih 

problemov, ki izhajajo eden iz drugega, npr. slab šolski uspeh, nizka izobrazba, slabe 

zaposlitvene zmožnosti, materialne, socialne, čustvene, zdravstvene težave, ki predstavljajo 

bistvo socialne ranljivosti. Strukturne lastnosti socialne ranljivosti se praviloma prepletajo s 

kulturnimi in interakcijskimi vidiki (Ule, Rener, Mencin Čeplak in Tivadar, 2000). Miheljak 

(2003) podobno meni, da narašča obseg in teža problemov ter tveganj, ki jih prinaša mladim 
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reševanje teh problemov. Mladi se različno odzivajo na težave, tisti, ki imajo večji ekonomski 

in socialno kulturni kapital rešujejo težave lažje, kot tisti, ki teh poznanstev in znanj nimajo. 

Pomembno vlogo ima posameznikovo spoznanje, da se tveganja dojemajo individualno in ne 

kot učinki procesov, ki so zunaj osebnih dometov. Izguba zaposlitve se tako vidi kot osebna 

odgovornost, neuspeh v šoli kot pomanjkanje truda in sposobnosti, mladinska odklonskost pa 

kot pomanjkanje družinske vzgoje. Prav to ugotavlja Hansen (2008) ki pravi, da postaja 

družbena stratifikacija vse bolj prikrita, krize pa so zaznane bolj kot posameznikova 

pomanjkljivost in ne kot izidi procesov, ki so večinoma izven nadzora posameznika.  

Današnjo generacijo mladih pri nas in v Evropi številni dojemajo kot izgubljeno generacijo
1
 

in jo umeščajo med največje žrtve ekonomske krize. Ilišin, Bouillet, Gvozdanovič in Potočnik 

(2013) ugotavljajo, da zadnja kriza ni tipična kriza, ki traja od dveh do treh let in ima 

minimalne posledice za generacijo mladih. Zadnja kriza ne ponuja možnosti, da bi najbolj 

prizadeta generacija mladih, lahko nadoknadila nastalo problematiko na področju 

zaposlovanja, razvijanja kariere, lastnega prihodka … Tisti, ki jim uspe najti zaposlitev jo  

največkrat najdejo izven njihove stroke, zato se postavlja vprašanje ali bodo mladi sploh kdaj 

dobili zaposlitev v stroki za katero so se izobraževali. 

Kot kažejo raziskave v Sloveniji in Evropi, so današnji mladi izjemno občutljivi za temeljna 

vprašanja o življenju, poštenosti in iskanju smisla življenja v razvoju do samega sebe, kar so 

kazalniki ranljivosti (Ule, 2008). Renko (2012) ugotavlja, da se mladi danes doživljajo kot da 

so odveč, da so generacija, ki se je rodila prepozno. Prihodnost ne deluje spodbudno, če ni 

predvidljiva, zaradi tega večina mladih živi v sedanjosti in se ne ozira naprej. Poleg tega pa 

prihaja do pomanjkanja pozitivne samopodobe mladih, ta pa je prvi pogoj za kakršnokoli 

pozitivno vizijo. Podobno meni Miheljak (2003), ki pravi, da socialno izključenost mladi 

razumejo kot občutek pomanjkanja moči, da bi lahko spremenili lastno situacijo, takšni 

občutki pa so še posebej značilni za mlade, ki so izključeni iz izobraževalnega sistema, so 

nezaposleni, imajo izkušnjo dezorganizacije družine in nimajo kakovostnih socialnih omrežij.  

Predvsem trg dela je tisti, ki spreminja stabilnost zaposlovanja in predstavlja pomemben vir 

socialne integracije. Brezposelnost pospešuje procese marginalizacije in predstavlja dejavnik 

tveganja za socialno izključenost mladih. Zaradi izgube dela se posameznik lahko počuti 

                                                           
1
 Izraz »izgubljena generacija« je uvedel pisatelj Ernest Hemingway v romanu Sonce tudi vzhaja. Z izrazom je 

mislil na tiste, ki jim je 1. svetovna vojna vzela mladost, prinesla lakoto, obenem pa privzgojene vrednote po 

vojni niso imele več pomena. Izraz je postal znova aktualen za generacijo rojeno od 1978 do 1992, ki se sooča s 

težavami pri prehodu v odraslost. Tudi vrednote teh generacij, privzgojenih od staršev, nimajo več mesta v 

današnji družbi. 
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nemočnega, ne pa nujno socialno izključenega iz družbenega dogajanja. Na tem mestu je 

pozornost treba nameniti tudi kvaliteti socialnih stikov, pogostosti in kvaliteti socialnih opor, 

ki jih mladi prejemajo, in se prav tako zavedati, da pogostost socialnih stikov še ne pomeni 

nujno potrebne socialne podpore (Rapuš Pavel in Dekleva, 2004). Več študij povezuje 

izključenost iz trga dela z izključenostjo v medosebnih odnosih. Paugam (v Donovan in Oddy, 

1982 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004) ugotavlja, da je v Franciji negotova situacija na 

področju zaposlovanja tesno povezana z drugimi izgubami na področju ekonomije in 

socialnega življenja, medtem ko delo prispeva k kvalitetnim socialnim mrežam in je povezano 

s socialno in ekonomsko vključenostjo. Prav tako ugotavlja Hutchens (1994 v Rapuš Pavel in 

Dekleva, 2004), ki ugotavlja, da v Veliki Britaniji brezposelnost mladih prispeva k restrikciji 

socialnih stikov. Do podobnih ugotovitev sta prišla tudi Emler in McNamara (1996 v Rapuš 

Pavel in Dekleva, 2004), ki sta raziskovala mlade brezposelne na Škotskem. 

Proces socialne izključenosti pa ne moremo opredeljevati zgolj z brezposelnostjo mladih, saj 

smo do sedaj ugotovili, da je tranzicija iz mladostništva v odraslost vseeno bolj kompleksne 

narave. Področje dela je le ena izmed socialnih sfer, v kateri mladi vzpostavljajo nove 

socialne stike in poznanstva (Levitas 1996 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004). Nekateri mladi 

vzpostavljajo nove stike predvsem izven delovnega časa in prostora, na področju interesnih 

dejavnosti. Študije skandinavskih dežel so pokazale, da so mladi brezposelni dobro socialno 

integrirani v družbo, kar verjetno pripisujejo visokemu standardu življenja in visokemu 

razvitemu sistemu socialne skrbi, tako da v teh državah, še posebej na Danskem, 

marginalizacija mladih ni tako velik problem (Hikkinen, 2000 v Rapuš Pavel in Dekleva, 

2004).   

Tu gre opozoriti na dejstvo, da se družbena neenakost premika k znotraj razredni 

diferenciaciji. To pa pomeni, da je eden izmed najpomembnejših dejavnikov socialne 

diferenciacije obstoj družinskih podpor in njihova kakovost. Številne raziskave kažejo, da je 

družina ključnega pomena, ker predstavlja vir finančne in socialne opore ter nudi še druge 

oblike pomoči (Rapuš Pavel in Dekleva, 2004). Pri preučevanju brezposelnosti se prav tako 

pokaže vzorec, da tesni odnosi in povezanost v družini nujno ne predstavljajo vedno 

varovalnega dejavnika in preventivo pred socialno izključenostjo. Iz tega sledi, da je potrebno 

k tej problematiki pristopiti skozi samo evalvacijo izkušenj mladih, predvsem kako sami 

poročajo o socialnih podporah in kvaliteti stikov z družino ter drugimi socialnimi mrežami 

(Hammer, 2000 v Rapuš Pavel in Dekleva, 2004). Podobno navaja Rener (2000) ki pravi, da 

so se študije, ki so do sedaj obravnavale družinske podpore mladim, osredotočale zgolj na 
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materialne razmere in spregledale, da odnos med starši in otrokom ni nujno najpomembnejše 

razmerje v otrokovem življenju. 

Lahko se strinjamo, da so dosedanji koncepti socialne ranljivosti mladih videti enostranski in 

neprepričljivi. Izhajali so iz dveh teoretsko empiričnih podmen: družbeno ranljivi so 

predvsem mladi odrasli iz nižjih družbenih razredov, medtem, ko so drugi bistveno bolje 

zavarovani, in da je koncept tveganja in ranljivosti treba vezati predvsem na mlade, ki so žrtve 

različnih oblik nasilja in zanemarjenja (du Bois Reymond, 1996 v Rener, 2007). Rener (2007) 

poudarja, da se mladi danes ne morejo več zanesti na pretekle vire zaupanja in varnosti, saj so 

prisiljeni v zgodnejše in bolj informirane izbire (npr. o načinih in vrstah šolanja, prostočasnih 

dejavnostih, zgodnjem načrtovanju življenjskih poti), kar po avtorici predstavlja premik 

odgovornosti za lastna življenja tako rekoč v obdobje otroštva. 

Zaradi omenjenih sprememb je pomembno raziskovanje varovalnih dejavnikov. Družbene in 

osebne podpore postajajo ključne pri tem kako bodo mladi preživeli svoje življenje. Tveganja 

nekaterim predstavljajo nevarnost, drugim izziv. Vsaka sprememba namreč zahteva nove 

spretnosti, znanja in sposobnost hitrega prilagajanja. V nasprotnem primeru mladi ostanejo v 

zaostanku in poglabljajo svoj nastali položaj (Ball, 1994 v Leskovšek, 2009).  

2. SOCIALNO-PEDAGOŠKI FENOMEN VKLUČEVANJA IN INTEGRACIJE 

MLADIH 

2.1 Kaj je socialno vključevanje oziroma integracija mladih? 

Nasprotje pojavu socialne izključenosti in ranljivosti je fenomen socialne vključenosti 

oziroma integracija mladih, ki označuje vključenost in socialno delovanje v omrežjih razmerij 

(Mandič, 1999). Skalar (1995) socialno integracijo širše opredeli kot »vključenost v socialno 

skupino in pripadnost socialni skupini, kar prispeva k občutku sprejetosti, povezanosti, k 

občutku varnosti, enakopravnosti in enakovrednosti.« Ožje pa pojem definira za posameznika 

in pravi, da socialna integracija prispeva k pozitivni samopodobi in samovrednotenju. Pomeni 

možnost primerjanja in pridobivanja pozitivnih povratnih informacij, prispeva k samozavesti 

in posledično k večji socialni integriranosti, uravnoteženosti in stabilnosti (str. 25).  

Socialna integracija se največkrat povezuje s poklicno integracijo. Baltes, Linderberger in 

Staudinger (1998 v Klemenčič, 2006) so v presečni študiji ugotovili, da med prvimi štirimi 
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področji po pomembnosti zaseda najvišje mesto delo in nato sledijo prijatelji, družina in 

neodvisnost. Vstop na trg dela je torej ključen pri prehodu v odraslost, saj hkrati prinaša 

določene koristi. Zorc Maver (2007) navaja naslednje: varnost in priznanje, socialna 

integracija in razvoj identitete. Delo tako prinaša socialno priznanje in možnost udeležbe  pri 

oblikovanju družbenega in individualnega življenja. Kanduč (1998) podobno navaja, da je 

najvažnejši medij socializacije in družbene integracije, ker omogoča učenje socialnega 

življenja in individualnih ter skupinskih identitet.  

Na drugi strani pa raziskave in študije ter laično opazovanje današnje družbe kažejo, da 

postajajo diskontinuitete v poteku zaposlovanja vedno bolj pogoste in kot pravi Ule s 

sodelavci (2000): normalna biografija mladih.  

2.2 Vloga in (po)moč socialne pedagogike 

Vse te spremembe, ki jih je prinesla družba tveganja, je potrebno reflektirati tudi v socialni 

pedagogiki. Treba je razmišljati širše in prepoznati obstoječa neravnotežja v razmerjih 

družbenih moči ter na njih opozarjati. Socialna pedagogika je tista, ki temelji na spoznanjih o 

družbenem posredovanju individualnih težav in črpa iz njih. Prav tako izhaja iz spoznanj, da 

je ključnega pomena refleksiven odnos do vloge stroke ter institucij, ki obravnavajo 

posameznika (Razpotnik, 2014). Naloga socialne pedagogike ni le opozarjati na spremembe 

in nove nastale razlike v družbi, temveč odpirati in reagirati ob nastalih dilemah.  

Socialni pedagogi (v Zorc Maver, 2007), ki delujejo na področju mladih (brezposelnih) 

poudarjajo potrebo po usmerjenosti v njihovo podporo. Potrebna je usmeritev na 

socializacijske elemente socialno pedagoškega dela z uporabo konceptov opolnomočenja, 

participacije in soustvarjanja skupaj s posameznikom. Nujen je premik od usmerjenosti k 

pomanjkljivostim na vire v posamezniku in na sposobnost obvladanja življenja znotraj 

neugodnih življenjskih pogojev. S tem se povečuje tudi posameznikov občutek koherentnosti, 

ki je tesno povezan s socialno integracijo. Za posameznike z močnejšim občutkom velja, da se 

boljše spopadajo z izzivi in jih ne zaznavajo kot ovire, tisti s šibkim občutkom koherentnosti 

pa imajo primanjkljaje motivacije in znanja za spoprijemanje z nastalo življenjsko situacijo 

(Poljšak Škraban in Žorga, 2007). Prav tako je treba upoštevati pomemben koncept 

kontekstualizma, saj delovanje sistema ni mogoče razumeti brez možnosti vpogleda v 

delovanje posameznika, delovanje posameznika pa ni mogoče poznati brez poznavanja 

njegovega okolja (Zorc Maver, 2007). 
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Glede na začrtano problematiko naloge je zato na mestu vprašanje, ki si ga je zastavljala že 

Razpotnik (2006) in kasneje Zorc Maver (2007): Kako omogočiti nove vzorce socialne 

integracije, ki bi potekali mimo dela, hkrati pa nudili mladim možnost za osebnostni in 

socialni razvoj?  

Novejši model na tem področju predstavlja pedagogika »nepoklicno usmerjenega 

življenjskega poteka«, ki jo je razvil Krafeld (2000 v Zorc Maver, 2007). Za to pedagogiko je 

ključno, da mladi vzpostavijo distanco do omejitev in prisil poklicno usmerjenega 

življenjskega načrta, ki je trdno zasidran v glavah večine ljudi. Vloga socialne pedagogike, 

kot znanosti o socialni integraciji, mora pri tem nuditi nove modele socialne integracije, ki so 

usmerjeni celostno in odprti za alternativne oblike življenjskega poteka mladih (Zorc Maver, 

2007).  

Nove modele socialne integracije bi lahko iskali med zaščitnimi dejavniki, ki povečujejo 

verjetnost za zdrav razvoj mladih in posledično večjo vključenost. Avtorji Saewyc, Wang, 

Chittenden in Murphy (2006), ki so opredeljevali te dejavnike, ugotavljajo, da mladi 

potrebujejo različne vrste pozitivnih, podpornih odnosov, ki so ključni v vseh starostnih 

skupinah. Pomembno je, da imajo skrbne starše na katere se lahko obrnejo, ko potrebujejo 

pomoč, podporne prijatelje s pozitivnimi družbenimi vrednotami in občutek povezanosti s 

šolo. Kiselbach (2002 v Rapuš Pavel, 2005) v kvalitativni študiji nekaterih evropskih držav 

podobno ugotavlja, da je tveganje socialne izolacije in izključenosti manjše, če so mladi 

zadovoljni s socialnimi podporami družine in s svojimi socialnimi mrežami. Naslednji 

varovalni dejavniki so po mnenju Saewyc in sodelavcev zdravju koristne družbene aktivnosti, 

ustvarjanje možnosti za obvladovanje ustvarjalnih veščin in umetniškega izražanja za 

skupinsko delo ter za spreminjanje skupnosti skozi prostovoljno delo.  

Na drugi strani pa je treba več pozornosti nameniti neformalnim oblikam združevanja in dati 

poudarek na prostovoljstvu ter razvijanju inovativnih socialno-pedagoških projektov, ki bi v 

družbi tveganja prinesli več fleksibilnosti in obenem varnosti. Pomembno pri tem je 

razmišljanje kako pritegniti mlade, ki dosedanje oblike pomoči zavračajo in kako osmisliti 

pomen neformalnih oblik dela mladim, ki so pogosto brezplačni in večini dostopni. Horvat 

(2009) pravi, da se z njimi razvija posameznikova socialna mreža stikov preko katerih lahko 

črpajo osebne in socialne vire in se preko različnih projektov usmerijo na področje, ki imajo 

za posameznika smisel in neko vrednost.  
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2.3 Ustrezna socialna opora mladega  – varovalni dejavnik na prehodu v odraslost 

Socialne mreže, predvsem v okviru družine, prijateljev in vrstnikov, so ena ključnih sestavin 

socialne vključenosti. Močne socialne vezi lahko omilijo izključenost na drugih področjih in 

tako pripomorejo k subjektivni zaznavi posameznika, da se sam ne počuti izključenega 

(Shildrick in MacDonald, 2008 v Lavrič idr., 2011). Na tem področju je pomembno 

raziskovanje različnih značilnosti omrežij socialne opore: velikost in gostota omrežja, moč 

vezi, homogenost vezi in geografska razpršenost omrežja na katerega se človek obrača v 

težkih življenjskih situacijah (Hlebec in Kogovšek, 2003). Prednost velikih omrežij je v večji 

dostopnosti virov opore ter njihovi raznolikosti. Po navadi so manj gosta, bolj raznolika in 

vsebujejo člane z različnimi kompetencami. Poleg vseh zgoraj naštetih značilnostih omrežja, 

je pomembna tudi njegova sestava in s tem implicirana kakovost pomoči, ki jo lahko nudijo 

njegovi člani (Campbell, Marsden in Hurlbert v Hlebec in Kogovšek, 2003).  

2.3.1 Kaj vsebuje koncept socialne opore?  

Pojem socialna opora predstavlja širok koncept, ki so ga začeli bolj podrobno preučevati v 

sedemdesetih letih 20. stoletja. Raziskovalci (Cassel, Caplan in Cobb) so postavili temelje za 

nadaljnje raziskovanje socialne opore. Vsi trije so socialno oporo razumeli kot zavarovanje 

pred stresom (Novak idr., 2004). Novejše opredelitve poudarjajo, da je socialna opora 

interakcijski in komunikacijski proces med ljudmi, raziskovanje pa je usmerjeno na široko 

področje odnosov; od integracije znotraj manjših skupnosti do vezi v širšem družbenem 

omrežju (prav tam). V splošnem je socialna opora vsota vseh dobrodejnih učinkov, ki 

pozitivno vplivajo na zdravje in počutje posameznika, ne glede na to ali je oseba pod stresom 

ali ni. Vključuje pomoč pri konkretnih nalogah, vodenju, učenju spretnosti, zagotavljanju 

materialnih sredstev in socialnih stikov, ki služijo prijetnemu preživljanju prostega časa 

(Rogelj, Ule in Hlebec, 2004). 

Ena najbolj celovitih je Vauxova opredelitev višjega reda, ki jo poimenuje »kompleksen 

interakcijski proces med ljudmi« in jo razdeli na tri ključne elemente: viri socialne opore, 

oblike socialne opore in posameznikova subjektivna zaznava virov in oblik socialne opore 

(Vaux, 1988, str. 34). 
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Viri predstavljajo »del posameznikovega socialnega omrežja
2
 na katerega se posameznik 

obrača po pomoč in podporo v upravljanju z zahtevami in doseženimi cilji.« Omrežja naj bi 

bila relativno stabilna po velikosti in sestavi, razen v obdobju življenjskih prehodov ali kriz. 

(Vaux, 1988, str. 28). O uspešnosti socialnih vezi, ki tvorijo omrežje, govorimo, kadar v 

določenem trenutku posameznik dostopa do različnih resursov (pomoč v gospodinjstvu, 

denarju, informacijah) ali se povezuje v organizacijske kontekste (v prostovoljne organizacije 

ali delavno okolje). Učinkovito omrežje je torej tisto, ki zajema veliko kontaktov in odnosov 

ter zadovoljuje potrebo po intimnosti in družabnosti (Iglič, 2001). 

Vire lahko ločimo na formalne in neformalne. Med formalne štejemo profesionalne storitve, 

ki so po navadi nudene iz strani države, sem spadajo tudi zasebne profesionalne storitve in 

prostovoljne organizacije. Ti viri nudijo specifične usluge, npr. osebno nego, pomoč pri 

gospodinjskih opravilih. Odnos formalnih virov je v večji meri profesionalen in ne nudi 

globljih, čustvenih vezi. Neformalni viri pa predstavljajo družinski člani, prijatelji, sosedje in 

druge, posamezniku bližje osebe. Slednji so nenadomestljiv vir pomoči, ki je vseživljenjski in 

najpogosteje dolgoročen (Vaux, 1988). 

Oblike socialne opore so »specifična dejanja, ki se po navadi priznavajo kot namen pomoči 

spontano ali s prošnjo posameznika za pomoč« (Vaux, 1988, str. 35). Teoretiki so v svojih 

opredelitvah navajali različne vrste opore. Sčasoma pa se je oblikoval konsenz po katerem 

lahko socialno oporo razdelimo v štiri večje skupine (Kogovšek, 2001): 

 instrumentalna (materialna) opora se nanaša na pomoč in izmenjavo v materialnem 

smislu (posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih), 

 informacijska opora se nanaša na informacije, ki jih oseba potrebuje ob kakšni večji 

življenjski spremembi  (ob selitvi, iskanju službe), 

 emocionalna opora je pomoč ob večjih ali manjših življenjskih krizah (smrti bližnjega, 

ločitvi, težavah v družini ali na delovnem mestu), 

 druženje, ki predstavlja socialno oporo v obliki neformalnega občasnega druženja 

(npr. izleti, obiskovanje, klepet). 

Nekateri avtorji (Richman, Rosenfled in Hardy v Richman, Rosenfeld in Bowen, 1998) 

navajajo še nekatere druge oblike socialne opore, za katere lahko ugotovimo, da gre le za 

                                                           
2
 Raziskovanje socialnih omrežij se v Sloveniji umešča v pozna osemdeseta leta, takrat so se imenovala še 

socialne mreže. Socialna mreža pomeni posameznikovo socialno okolje, ki je določeno z množico enot, ki jih 

povezujejo socialne vezi. Te enote so lahko posameznik, skupine, organizacije ipd. (Iglič, 2001). 
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natančnejšo razdelitev glavnih štirih oblik opore. Izpostavijo listening support, ki pomeni, 

poslušanje posameznika brez vnaprejšnjega obsojanja in dajanja nasvetov, emotional 

challenge support ali pomoč posamezniku, ne da bi obsojal njegovo vedenje, vrednote in 

čustva, reality confirmation support, ki pomeni, da za pomoč zaprosiš nekoga, ki ti je 

podoben in podobno opaža stvari, zato ti lahko potrdi tvoj pogled na svet, task appreciation 

support pomeni, da nekdo spoštuje tvoje delo in trud, task challenge support ali motiviranje 

posameznika za še večjo aktivnost za nadaljevanje njegovega dela, tangible assistance 

support kot finančna pomoč in preskrbovanje z materialnimi dobrinami in darili, ter zadnja 

personal asistance support, ki pomeni pomoč v obliki raznih storitev. 

Tretji element je zaznava socialne opore pri kateri gre za oceno (evalvacijo) prisotnosti, 

zadostnosti in kakovosti socialne opore, pa tudi občutka pripadnosti in občutka, da drugi 

skrbijo za osebo. Je neke vrste kazalec kvalitete delovanja socialne opore in stopnje dosega 

namena (Hlebec in Kogovšek, 2003). Iglič (2001) meni, da gre predvsem za to, kako 

posameznik dojema oporo in na kakšen način jo interpretira. Prvi vidik subjektivne zaznave je 

ocena virov socialne opore, ali posameznik ima koga, na katerega se ob določeni situaciji 

lahko obrne, drugi vidik pa zaznava zadostnosti in kakovosti. 

2.3.2 Značilnosti socialne opore mladih v Sloveniji 

Različne raziskave v Sloveniji (Ule idr., 2000 in Ule, 2008) so pokazale, da se mladi po oporo 

najpogosteje obračajo na neformalna socialna omrežja. Ožja družina je pomemben vir 

pomoči, predvsem ko potrebujejo uteho zaradi hujše bolezni, splošne oslabelosti ali 

emocionalne opore. Študije (Ule idr., 2000) kažejo, da so najbolj ranljivi tisti, ki nimajo 

podpor v starših in hkrati nimajo nobene druge odrasle referenčne osebe, ki bi ji zaupali. 

Renerjeva (prav tam) opozarja, da so v postmodernizmu, ko je tekmovalnost in selekcija za 

vstop v šole in zaposlitev vse večja, družinske emocionalne podpore in družinske socialne 

mreže tako rekoč odločilne. Zlasti pomembna je vloga mater na instrumentalni in čustveni 

ravni, ki blaži stisko in konflikte zunanjega sveta. Tudi bratje in sestre so lahko potencialni vir 

opore, predvsem kot aktivni pobudniki emocionalne opore manj pa instrumentalne. Širše 

sorodstvo pa se kaže kot pomembno predvsem takrat, ko gre za nudenje praktične pomoči in 

izposoje denarja.  

Poleg družine pomemben vir neformalne opore predstavljajo prijateljske vezi. Mladi še 

vedno zelo cenijo prijateljstvo in ga postavljajo v vrh najpomembnejših stvari v življenju, saj 

ponujajo več vrst opore. Kahn in Antonnuci (v Ule, 2008) razlikujeta tri tipe podpor – pomoč 
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pri izmenjavi dobrin, v izobraževanju in pri odločanju, uveljavitev kot krepitev sebstva, 

samospoštovanja, ugleda in statusa ter čustvena opora, v katero zajameta zavarovanje pred 

raznimi pritiski, svetovanje, pomoč pri razreševanju konfliktov, podpora pri različnih težavah. 

Norris in Tindalle (v  Novak idr., 2004) podobno ugotavljata, da se posamezniki obrnejo k 

prijateljem pri vsakdanjih življenjskih skrbeh in pri soočanju z večjimi življenjskimi krizami. 

Izvedena raziskava iz leta 2002 o omrežjih socialne opore prebivalstva Slovenije je pokazala, 

da prijatelji zasedajo največji delež pri druženju (30 %). Prav tako se na njih obračajo v 

primeru finančne podpore (26,2 %) ter večje in manjše materialne pomoči. Medtem, ko so 

eden izmed glavnih virov emocionalne podpore partnerji, pa prav tako velik delež pripada 

prijateljem (Novak idr., 2004). 

Ker različne vrste odnosov ponujajo različne vrste socialne opore ni dovolj, če merimo 

omrežja le na ravni staršev in prijateljev in iz tega sklepamo na ustreznost opore. Starši 

predstavljajo vir dalj časa trajajoče opore, medtem, ko so sosedje bolj specializirani za hitro 

in občasno instrumentalno pomoč (van Tilburg, 1990 v Novak idr., 2004). Leskovšek (2009) 

pravi podobno, saj meni, da emocionalna opora v družini ne zadošča za doseganje uspeha, 

ampak so potrebne tudi družbene podpore v katere šteje materialne in mentalitetne vire, ki se 

vzpostavljajo v institucijah, predvsem v izobraževalnih. Pravi, da: »na poti skozi institucije 

dobivamo ideje o sebi, o svojih zmožnostih, sposobnostih, na podlagi katerih lahko kreiramo 

življenjsko pot« (str. 210). 

Kljub temu, da so potrebne tudi družbene podpore, se po nekaterih raziskavah (Črnak Meglič, 

2005) mladi v manjši meri obračajo po pomoč ali oporo na formalne institucije ali druge 

organizirane vrste pomoči. Še največkrat se na formalne vire obračajo v primeru, ko 

potrebujejo materialno oporo ali pomoč. Zelo malo pa se jih nanje obrne v primeru, ko 

potrebujejo emocionalno oporo; svetovanje ali pogovor. Renerjeva (2002) povzema 

raziskovalce mladine iz Velike Britanije in Italije, ki poročajo o bistveno večjih interakcijah 

med mladimi in svetovalnimi službami, ki so prevzele nov način svetovalnega dela in so 

bližje mladim ljudem. Na drugi strani se pri nas mladi zelo malo zaupajo poklicnim 

svetovalcem in se nanje ne obračajo. Pri drugih formalnih strukturah ne iščejo opor in pomoči 

predvsem zato, ker ne začutijo emocionalne opore s strani strokovnega kadra. Maeroff (v 

Terrion Lennox 2006) ugotavlja, da bi šole in druge organizacije morale igrati vlogo pri 

oblikovanju formalnih mrež pomoči in opore, zlasti, ko mladi nimajo opore v lastni družini in 

prijateljih. 
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Prav tako Novak in sodelavci (2004) v raziskavi ugotavljajo, da je razsežnost socialne opore 

bolj kot od značilnosti samih članov omrežja, odvisna od značilnosti odnosa. Obstajala naj bi 

določena stopnja »specializacije«, ki je bolj kot od članov omrežja odvisna od kakovosti 

odnosa.  

Na podlagi ugotovitev, da se mladi manj obračajo na formalne vire pomoči,  je pomembno, da 

raziskujemo resurse tudi znotraj formalnega omrežja, jih mladim približamo in s tem 

ponudimo pozitivno izkušnjo sodelovanja s formalnimi mrežami. Tako odpiramo večji 

repertoar možnosti za pridobitev različnih virov in oblik socialne opore. Glede na začrtano pot 

raziskovanja v svoji nalogi predvsem ciljam na nevladne organizacije, ki nudijo prostovoljno 

delo in spadajo med oddaljene, formalne vezi. Saj če gledamo širše, posameznik kot 

prostovoljec razvije dober in kakovosten odnos z ostalimi delujočimi v organizaciji, mentorji 

ponujajo priložnost za povratno informacijo o identiteti in dosežkih – to pa posamezniku 

zagotovo nudi dodaten vir socialno opore in posledično širjenje socialnega omrežja. 

3. PROSTOVOLJSTVO – DODATEN VIR SOCIALNE OPORE 

3.1  O prostovoljstvu  

Avtorji (Mesec, 1984; Gril, 2007; Ramovš, 2001) navajajo več vrst definicij prostovoljnega 

dela, vsem pa je skupno, da gre za pomoč drugim, za delo se posamezniki odločajo sami brez 

prisile in brez pričakovanja koristi v zameno za ponujeno pomoč. Najbolj celostna definicija 

je v Zakonu o prostovoljstvu, ki je bil v Sloveniji sprejet leta 2011. V njem je prostovoljsko 

delo opredeljeno kot »družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim 

delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in 

družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe« (Zakon o 

prostovoljstvu, 2011, str. 989). Poudarjeno je, da »krepi medsebojno solidarnost ljudi, 

spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno 

povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe« (prav tam). 

Bajzek (v Stritih, 2000) podobno meni, da prostovoljsko pomeni izvabiti iz vsake osebe tisto 

energijo vzajemnosti, ki jo vsaka družba potrebuje. 

Za prostovoljne dejavnosti je torej značilno, da so odprte, neplačane, posameznik se jih 

udeležuje prostovoljno in so neformalno izobraževalno in dodano družbeno vrednotene 

(Youth Report, 2009 v Lavrič idr., 2011). Mikuš Kos (2002) dodaja, da sta za prostovoljno 
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delo značilni osebna motivacija in njegova svobodna izbira. Tako prihaja s strani prostovoljca 

do udejanjanja aktivnega državljanstva in spodbujanja človekovih zmožnosti za sodelovanje v 

družbi. Zevnik (2009) podobno pravi, da »ker je prostovoljstvo usmerjeno k drugemu 

človeku, ki je v stiski, ima pomembno vlogo pri gradnji celotne družbe« (str. 15).  

Prostovoljstvo lahko opravlja vsak glede na svoje zmožnosti in druge lastnosti. Ko daje, 

prejema, ko zagotavlja varnost drugim, obenem povečuje svojo lastno. Prostovoljstvo 

posamezniku omogoča iskanje smisla in upanja. Smisel lahko najde v povezovanju z drugimi, 

upanje pa odkriva v svoji lastni sposobnosti za delo z drugimi (Stritih, 2000). Kirn Špolar (v 

Grobelšek, 2005) navaja skupne lastnosti prostovoljcev. Pravi, da so idealisti, entuziasti, so 

polni zaupanja in vneme ter želja, da bi naredili nekaj dobrega in koristnega.  

Mesec (1984) prav tako navaja tri skupne značilnosti prostovoljcev: 

 prostovoljcu ni potrebno razmišljati, da bi iz rezultatov svojega dela iztržil čim več, 

zato je lahko pri svojem delu bolj navdušen, neposreden, pristen, in manj 

manipulatorski ter preračunljiv, 

 prednost  prostovoljcev je ta, da so dosegljivi tudi ob nenavadnem času in obvladajo 

posebne veščine, s katerimi lahko koristijo projektu, 

 zaradi narave prostovoljnega dela, jih k delu ni mogoče prisiliti. Prostovoljci namreč 

pričakujejo plačilo v obliki osebnega razvoja, preizkušanja v novih vlogah, doživljanja 

solidarnosti in pripadnosti v delovni skupini. Dokler doživljajo te nagrade, bodo tudi 

sodelovali. 

3.2 Zakaj (p)ostati  prostovoljec? 

Gril (2007) meni, da je spodbujanje prostovoljstva pri mladih v tem, da se mlade odvrne od 

umikanja v zasebnost in se jih ponovno aktivira k proaktivnemu delovanju v javnem življenju 

ter preoblikovanje vrednot, ki so pri sodobni mladini usmerjene k hipnemu zadovoljstvu in 

udobju ter osebnemu blagostanju. V sodobni družbi je individualno spodrinilo kolektivno, 

kolektivna zavest pa postaja čedalje bolj individualizirana in kaotična. Usmerjanje mladine k  

skupnemu dobremu, altruizmu, ekologiji, je del osnovnih družbenih vrednot, kot so 

razumevanje, spoštovanje, pravičnost, solidarnost, strpnost, enakost, odprtost, mir … 

Westman Wilson (2001) strne še nekatere vzroke za odločitev. Po njegovem mnenju 

posameznika žene želja po pomoči drugim, potreba po pripadnosti, svoje vizije poskušajo 
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spraviti v realnost, želijo se dobro počutiti, imeti določen vpliv v organizaciji, srečevati nove 

ljudi, zapolniti prosti čas, naučiti se novih spretnosti, znanj … Stritih (2000) dodaja, da v 

takem delu posameznik lahko doživlja samopotrditve in pridobiva izkušnje, ki jih ni več 

mogoče dobiti v družini ali institucijah.  

Lavrič in sodelavci (2011) v raziskavi Mladina 2010, ugotavljajo, da prostovoljstvo mladim 

odpira vrata na različna področja, od razvoja lastnih idej in projektov do izvedbe projekta, kar 

vključuje načrtovanje in organiziranje aktivnosti, delo z ljudmi, javno nastopanje. Skozi 

različne (neformalne) metode in pristope, mladi lahko sodelujejo in sooblikujejo mladinsko 

politiko. »Poleg vključenosti v zaposlitev in izobraževanje so prostovoljne dejavnosti osrednji 

mehanizem socialne vključenosti v Sloveniji« (str. 225).  

Wolf (1999) poda bolj podrobno analizo, ki pojasnjuje posameznikovo odločitev za 

prostovoljno delo. Navede naslednje razloge: 

 občutek samozadovoljstva (preživljanje koristnega prostega časa, pozitivna lastna 

samopodoba), 

 altruizem (verjetje, da je pomoč drugim pomemben in potreben del dobrega in 

dovršenega življenja), 

 druženje/srečevanje ljudi (širjenje socialnega omrežja), 

 ustvarjanje organizacije (s svojo pripadnostjo), 

 razvijanje profesionalnih korakov (širjenje socialnega kapitala, vez in poznanstev), 

 napredovanje v organizaciji, 

 pridobivanje izkušenj in znanja (predvsem pomembno pri mladih, ki jim priporočila 

lahko pomagajo pri iskanju služb), 

 vstop v želeno nepridobitno organizacijo ( prostovoljstvo ti lahko prinese zaposlitev), 

 socialni pomen (pridobitev socialnega statusa, ki osebe označuje kot del zaželene 

socialne skupine). 

Flanagan (1998 v Gril 2007) ugotavlja, da se potreba po pripadnosti skupnosti močneje izrazi 

v mlajši odrasli dobi. Motivacija mladih se zato spreminja skladno z določenimi zahtevami 

razvojnega obdobja. Srednji mladostniki si izoblikujejo osebno identiteto preko medosebnih 

odnosov s prijatelji in vrstniki. Starejši mladostniki so pred pomembnejšo nalogo pridobivanja 

svoje socialne identitete, predvsem izoblikovanja poklicne identitete. Kasneje v mlajšem 
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odraslem obdobju pa si dograjujejo tudi druge socialne identitete, zato so zadnji bolj 

usmerjeni v vključevanje v širšo družbeno skupnost. 

Empirične raziskave razloge za motivacijo mladih vidijo v tem, da v konvencionalnih 

političnih oblikah ne vidijo učinkovitega sredstva za izražanje svojega mnenja in so zato 

dejavnejši v civilno družbeni participaciji. Slednja zajema tudi socialno vključenost, 

razumevanje in spoštovanje, solidarnost, empatijo, oblikovanje lastnega mnenja in razvoj 

posameznika. Na drugi strani pa vidijo mladost kot čas oblikovanja posameznikove identitete 

in individualnosti, zato se ugotavlja, da je preživljanje prostega časa med vrstniki in 

prostovoljno udejstvovanje izredno pomembno za njihov razvoj (Dalton 2008 v Lavrič idr., 

2011). Gril (2007) dodaja, da si mladostnik z vključevanjem v javno delovanje razširja 

možnost za iskanje, preverjanje in odločanje o lastnih družbenih vlogah in položajih, ki so 

osnova za oblikovanje lastnih političnih identitet. 

Pri razmišljanju o motivaciji mladih ne moremo mimo raziskave od Ule (2004), v kateri 

govori o spremembah življenjskih in vrednotnih orientacijah mladih. Raziskave po Evropi 

kažejo, da mladi danes od dela pričakujejo to, kar pričakujejo od prostega časa, in sicer 

vznemirljivost, ki bo dala njihovemu življenju smisel, ustvarjalnost in imaginacijo (Kohli in 

Beathgev v Ule, 2004). Kot smo ugotovili že iz prejšnjih poglavij je mladim cilj 

samorealizacija. Zaradi individualne rasti in učenja se radi vključujejo v številne projekte in 

dejavnosti, ki pripomorejo k njihovim izkušnjam in bogatijo vrednotni sistem (Ule, 2004). 

Iz poročil prostovoljcev o spremembah v motivaciji za prostovoljno delo Gril (2007) 

ugotavlja, da je začetna motivacija povezana predvsem s pričakovanji, ki si jih izoblikujejo o 

delu in lastni uspešnosti. Ta so pogosta nerealna, ker bodoči prostovoljec, še ne pozna dela, 

zato težko oceni svoje lastne kompetence. Ob delu prostovoljci pridobivajo izkušnje in lahko 

bolj realno cenijo zahteve dela, uspešnost in kompetence. Realistična pričakovanja so šele 

tista, ki prispevajo k doživljanju dela kot osebno zadovoljujočega in povečujejo motiviranost. 

Pomemben dejavnik, ki prav tako vpliva na motivacijo je način dela v organizaciji in 

medosebni odnosi. Ti lahko povečajo ali zmanjšajo motiviranost za nadaljnje delo. 

3.2.1  Vloga nevladnih organizacij 

Prostovoljec pride v neprofitno organizacijo z že razvito osebnostjo, dejstvo pa je, da se 

znotraj organizacije ta osebnost razvija v pozitivni ali negativni smeri. V organizacijskem 
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okolju se lahko še bolj personalizira ali obratno depersonalizira, kar pa je odvisno od stopnje 

razvitosti komunikacijskega ozračja in kulture (Brajša, 1994). 

Organizacije pri izvajanju aktivnosti uporabljajo neformalni pristop, ki pomembno prispeva k 

procesu vseživljenjskega učenja mladih. Vsaka organizacije uporablja različne metode dela, 

pri čemer je pomembno, da uresničuje zastavljene cilje ter ustvarja spodbudno okolje za 

učenje. Metode so v primerjavi z metodami v formalnem izobraževanju bolj raznolike, odnos 

do organizatorjev pa bolj mentorski oz prijateljski. Mladi niso v vlogi učencev, temveč v 

vlogi soustvarjalcev in vir znanja za sovrstnike (Mesojedec, Pucelj Lukan, Milenković Kikelj, 

Mrak Merhar in Grbec, 2014). 

Raziskava, o vplivu menedžmenta, investiranja in pomena prostovoljcev za organizacijo na 

ohranjanje prostovoljcev v neprofitni organizaciji, je največji vpliv za dolgoročno sodelovanje 

pripisala nagrajevanju in spodbujanju prostovoljcev (Brudney in Harger, 2004). Grobelšek 

(2005) podobno dodaja, da sta za prostovoljca izrednega pomena primerno usposabljanje in 

podpora, ki jo prostovoljcu nudijo izkušeni strokovnjaki in drugi prostovoljci. Gril (2007) 

ugotavlja, da je analiza povezanosti različnih oblik podpore in izobraževanja, ki jo 

organizacije ponujajo svojim prostovoljcem, pokazala tri načine podpore: organizirajo 

začetno usposabljanje, poleg tega jim nudijo mentorsko vodenje, dajejo povratne informacije 

o delu ter omogočajo izmenjavo izkušenj med prostovoljci. Nekatere organizacije nudijo tudi 

supervizijska srečanja, ki se jih največkrat udeležujejo starejši prostovoljci.  

Motivacija prostovoljcev se spreminja z delom, izkušnjami, osebno rastjo, zato je naloga 

mentorja, da prostovoljca spremlja in mu pomaga motivacijo ohraniti. Društvo za razvijanje 

preventivnega in prostovoljskega dela ter Slovenska filantropija sta motive razdelila na dve 

skupini, in sicer na altruistične (kaj dobim) in nealtruistične (kaj dam). Prvi sklop se nanaša na 

osebno rast, naslednji pa na znanje, spretnosti in izkušnje (Gornik idr., 2007). Pomembno je, 

da mentor poskrbi za vrednotenje izkušenj in pomaga prostovoljcu, da se preizkusi v čim več 

različnih nalogah. Zanimiva oblika osebnega spremljanja je tudi tutorstvo. Naloga tutorja je, 

da bolj kot dejansko znanje začetniku nudi psihološko oporo in neformalno druženje (prav 

tam). 

Anderson (2003) podobno ugotavlja, da na stopnjo zadovoljstva pri prostovoljcih in na to, 

koliko časa bo posameznik obstal v določeni organizaciji vpliva: edinstvenost (občutek, da 

ima posameznik kombinacijo talentov in kakovosti, ki jih lahko ponudi skupini), povezanost 
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(občutek pripadanja skupini s katero si deliš podobne cilje, vrednote in stopnja zaupanja) ter 

moč, ki daje občutek, da posameznik  lahko nekaj spremeni. 

Elsdon (1998), ki je več let proučeval prostovoljne organizacije, je kot najzanimivejše odkritje 

svoje raziskave navedel dejstvo, da se ljudje ne zavedajo, česa vsega se naučijo in kako se 

spremenijo skozi delovanje v organizaciji. Kot bistveno prvino prostovoljnih organizacij je 

poimenoval nezavedni proces osebnega in organizacijskega razvoja posameznika. Navaja pet 

vrst učenja in osebnostnega spreminjanja, ki se lahko odvija v organizaciji: vsebinsko učenje v 

katero so vključena razna izobraževanja in aktivnosti, ki privabijo nove člane, skupnostno in 

socialno učenje preko katerega se krepi posameznikova samozavest in vzpostavljajo dobri 

odnosi, poklicno učenje, ki je povezano s sodelovanjem in z zasedanjem odgovornih mest 

(Elsdon navaja rezultate raziskave, v kateri so prostovoljci odgovorili, da so izkušnje, ki so jih 

pridobili v organizaciji dobro vplivale na njihovo poklicno pot),  politično učenje ter osebno 

učenje preko katerega so posamezniki razvili svoje spretnosti in kompetence. 

Lahko rečemo, da je opolnomočenje, preko informacij, znanja, veščin, moči in nagrajevanja, 

bistvenega pomena za organizacije, v kateri se člani nenehno učijo novih spretnosti  in znanje 

prenašajo v izboljšavo storitev (Svetlik in Zupan, 2009). Pri zaposlenih in prostovoljcih krepi 

potenciale in ustvarjalnost ter ponuja možnost eksperimentiranja in učenja (Dimovski in 

Perger, 2008). Gril (2007) dodaja, da vse tovrstne podpore predstavljajo dodatne možnosti za 

izboljšanje posameznikove lastne koristnosti, njegovih socialnih in komunikacijskih 

spretnosti, za pridobivanje strokovnih znanj, spretnosti, samozavesti, samozaupanja, 

fleksibilnosti, potrpežljivosti …  

Podobno sta svoje ugotovitve v raziskavi zaključila Brandstetter in Keller (2001), ki sta 

raziskovala možnosti in oblike učenja, ki potekajo v prostovoljnih organizacijah. Menita, da je 

učenje skozi aktivno udeležbo zunaj organiziranih izobraževalnih institucij spoznano kot 

področje možnosti za izboljšavo in razvoj kompetenc.  

3.2.2  Učinki in vpliv prostovoljstva na posameznika 

Prostovoljstvo kaže na vrednosti in prednosti, ki sta jih deležna tako posameznik kot družba. 

V tem delu večjo težo namenjam posamezniku in združujem poudarke in poglede različnih 

avtorjev
3
 omenjenih v opombi, in učinke glede na literaturo razdelim v pet skupin: osebnostna 

                                                           
3
 Zakon o prostovoljstvu (2011), Stritih (2000), Music in Wilson (2008),  Leskovec (2001), Gril (2007), Mikuš 

Kos (1999, 2002),  Žorga, (1992) 
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rast posameznika in razvijanje določenih vrednot, aktivno delovanje, pridobivanje veščin in 

znanj, izkušnja dela in timsko delo, socializacija in širjenje socialne mreže.  

Žorga (1992) ugotavlja, da kljub temu da teoretično lahko ločimo področja pa v praksi ta 

ločitev ni mogoče, saj se učinki med seboj povezujejo in prepletajo. Zato lahko govorimo o 

celostnem vplivu na razvoj posameznika in učinke zaobjamemo s pojmom dodana vrednost. 

Čas (1999) podobno pravi, da je vsestranski pomen prostovoljstva možno prikazati iz 

različnih zornih kotov, a je vse njegove učinke, še posebej dolgotrajne, nemogoče dovolj 

natančno ovrednotiti. 

 Osebnostna rast posameznika in razvijanje določenih vrednot 

Raziskave omenjenih avtorjev podajajo rezultate v prid osebnostni rasti in razvoju 

posameznikov, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo. Rezultat je posameznikova večja 

samozavest, boljše mnenje o sebi, večja osebna motivacija, iznajdljivost in socialna spretnost. 

Najpomembnejši vrednoti sta zanesljivost in odgovornost, večinoma pa prizadevanje za 

strpnost, kreativnost, zaupnost, družabnost, solidarnost, empatijo, altruizem. Prek 

prostovoljstva mladi razvijejo sposobnost sodelovanja pri reševanju problemov v skupini in 

življenjski ter širši družbeni skupnosti. Raziskave (Musick in Wilson, 2008) ugotavljajo, da so 

prostovoljci na splošno bolj zadovoljni z življenjem, mladi pa poročajo o pozitivni izkušnji, ki 

se kaže preko spremembe vedenja, v večjem občutku družbene odgovornosti in zaupanju 

vase. To potrjuje tudi raziskava na slovenskih tleh (Gril, 2007), kjer avtorica ugotavlja, da je 

mladostnikom največja vrednost prostovoljstva ta, da jim prinaša nova znanja, prijateljstva, 

lažjo pot do zaposlitve, odgovornost in možnost lastne izbire dela.  

 Aktivno delovanje 

Namen prostovoljstva je med drugim tudi občutek posameznikov, da lahko sami storijo nekaj 

koristnega za svoje okolje in imajo priložnost delovanja v socialno pomembnih dogajanjih. 

Preko prostovoljstva spoznajo vrednost in nujnost aktivnega delovanja v svojem okolju ter s 

tem doživijo učinkovitost svojega delovanja. Takšna izkušnja pa spodbuja k prevzemanju 

odgovornosti za lastna dejanja in obenem krepi posameznikovo osebnost. Vse izkušnje 

pridejo prav tudi za poznejše družinsko življenje, poklicno delo in državljansko vzgojo. 

Cepin (2005) pravi, da se v prostovoljnih organizacijah zgodi premik od egocentrizma k 

osredotočenosti na svet. Prostovoljstvo spodbuja aktivno državljanstvo tako, da omogoča 
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ljudem nenehno spopadanje z neznanimi situacijami. Ivančič (2004) še dodaja, da se ljudje v 

novih situacijah odločajo, sprejemajo odgovornost in se spoprijemajo z izzivi na osebnem, 

socialnem in družbenem nivoju. To pa omogoča gradnjo identitete in odnosa z drugimi. 

 Pridobivanje veščin in znanja 

Prostovoljno delo posameznikom omogoča odkriti njihove močne točke. Gre za razvijanje 

osebnostnih potencialov, kot so sposobnosti, spretnosti, interesi in navade. Prostovoljci si 

pridobivajo tudi strokovna znanja, naučijo se organizacijskih, komunikacijskih in drugih 

socialnih veščin, ki pripomorejo k razvoju še večje kreativnosti in samozaupanja. Predvsem 

mladi se naučijo uporabljati šolsko znanje in veščine pri obravnavanju življenjskih in 

socialnih problemov ter osebnih stisk. Prostovoljci lahko opravljajo prostovoljske dejavnosti 

na področju, za katerega so se izobraževali. Na tak način lahko poglobijo svoje znanje ter 

pridobijo pomembne izkušnje za delo na določenem področju. Tako pa lahko prispevajo k 

razvoju svoje strokovne identitete (Saisan, Smith in Kemp, 2013). 

Music in Wilson (2008) v raziskavi ugotavljata, da bolj aktivni študenti poročajo o višji oceni 

glede reševanja problemov in postavljanja ciljev, imajo več izkušenj pri raziskovanju 

identitete, več priložnosti za učenje glede izražanja in kontroliranja čustev ter bolj pogoste 

priložnosti za učenje preko timskega dela in družbenih veščin. Preko tega se kaže še večja 

vključenost v skupine in pomoč drugemu.  

 Izkušnja dela in timsko delo 

Preko prostovoljstva mladi pridobijo izkušnjo dela, saj v okviru le tega razvijajo veščine 

sodelovanja v projektih, od procesa načrtovanja, odločanja in reševanja problemov. 

Pridobivajo si izkušnje za prihodnost, spoznavajo različne vloge in poklice. Za mlade je to 

priložnost pospešenega prehoda od izobrazbe k delu in doraslemu življenju. Bolles (1978 v 

Street, 1994), navaja tri skupine kompetenc, ki jih prostovoljci lahko pridobijo. Loči med 

samo-organizacijskimi, delovno-specifičnimi in uporabnimi kompetencami. Med prve šteje 

iniciativnost, vztrajnost, zanesljivost, v drugo znanje jezika ali sposobnost intervencij, v 

zadnjo pa zmožnost pogajanja, posvetovanja z drugimi ter izmenjavanje informacij. 

Musick in Wilson (2008) predstavita tri glavne razloge, kako prostovoljstvo lahko pripomore 

pri iskanju zaposlitve. Prvi argument je, da so prostovoljci v šoli boljši, dobijo priporočila, 

oboje pa lahko vodi k boljši službi. Kot drugo navajata prostovoljstvo kot obliko poklicnega 

izobraževanja, kjer se posameznik priuči pomembnih delovnih izkušenj, kar mu omogoča 
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večjo konkurenčnost pri iskanju dobre zaposlitve. Za tretji argument pa menita, da se preko 

prostovoljstva spletajo mreže raznolikih socialnih vezi, ki povečujejo možnost, da 

posamezniku nekdo ponudi določeno zaposlitev. 

Razpoložljivi podatki raziskav kažejo, da obstaja manjša verjetnost, da bodo ljudje, ki se 

ukvarjajo s prostovoljstvom, brezposelni. Brezposelnost mladih v Evropi je bila leta 2007 

17,4 % in v zadnjih 25 letih kljub splošnemu dvigu izobrazbe ni bilo pravega napredka pri 

njenem zmanjšanju. Ker kar eden od šestih mladih v Evropski Uniji prezgodaj opusti šolanje 

in eden od štirih ne dokonča srednje šole, se lahko znanja pridobljena s prostovoljstvom, 

izkažejo za koristna pri iskanju zaposlitve (Delovni dokument, 2007). Bandur (2003) prav 

tako ugotavlja, da se delodajalci po navadi odločajo na podlagi izkušenj, ki jih ima 

posameznik na področju povezanim z delovnim mestom, prostovoljno delo pa je pokazatelj 

kandidatovih osebnostnih značilnosti. Izkušnje s prostovoljstvom sicer nimajo odločilne 

vloge, so pa koristen podatek.  

 Socializacija in širjenje socialne mreže 

Meier in Stutzer (2008) ugotavljata, da prostovoljec vlaga v človeški kapital in si razširi 

socialne mreže, saj prihaja do interakcij z ljudmi različnih starosti in iz različnih okolij. 

Posameznik razvija zdrav odnos z vrstniki, s skupnostjo in z družbo kot celoto, kar mu krepi 

občutek pripadnosti. Značilno je tudi prevzemanje vlog in izpostavljenost novim izkušnjam.  

 Druge koristi  

Druge koristi, ki jih posameznik lahko pridobi, so opisane v različnih nacionalnih poročilih 

(Volunteering in the Europian Union 2010, str. 141):  prostovoljstvo omogoča, da posameznik 

izve več o sebi in svojem delovanju, preko dejavnosti lahko razvije nove hobije in interese ter 

posledično bolj produktivno porabi svoj prosti čas. Kot zadnje pa prostovoljstvo omogoča, da 

spoznajo aktivno sodelovanje v družbi  in dejavno državljanstvo. 

Musick in Wilson (2008) na podlagi več študij in avtorjev razlagata kako lahko prostovoljstvo 

vpliva na dejavno državljanstvo. Flanagen (1998 v Musick in Wilson, 2008) meni, da 

prostovoljstvo gradi zaupanje do drugih ljudi in javnih institucij ter spodbuja zaupanje in 

prepričanje, da je socialna pogodba osnovana na družbenem življenju. Ljudje so prek 

prostovoljstva veliko bolj vključeni v organizirano življenje znotraj prostovoljne organizacije, 
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saj srečujejo velik niz ljudi in se učijo o lokalnih problemih in politiki. Obenem pa se učijo 

državljanskih veščin in o naravi družbenih problemov. 

Prav tako prihaja do medkulturnega povezovanja, preko katerega se povečuje strpnost in 

spoznavanje, da drugačnost bogati. Medkulturna načela se osredotočajo na odprtost do drugih, 

medsebojno razumevanje, različnost kultur in boj proti diskriminaciji. Tako se rušijo 

stereotipi in odpirajo tabu področja (Gillert idr., 2000). Posledično prihaja do spodbujanja 

pozitivnih odnosov, ki jih posameznik lahko kasneje uporabi v vsakdanjem življenju in 

svojem okolju.  

Prostovoljstvo je ključnega pomena za vzpostavitev demokratične družbe, saj pomaga pri 

oblikovanju samozavesti in predstavlja dejavnik pri vključevanju in socialni koheziji ter 

solidarnosti. To pa prispeva k mirnemu sobivanju med različnimi skupnostmi (Salgado Silva, 

2008). Na svetovni ravni se lahko prostovoljstvo razume kot protistrup za negativne učinke 

globalizacije. Državljani niso le potrošniki, ampak lahko spodbujajo k spremembam na 

področju lokalnega delovanja in izboljšanja gospodarskega ter socialnega življenja v 

skupnosti (Delovni dokument, 2007). 

3.2.3 Mladi o izkušnji prostovoljstva v Sloveniji 

Avtorji (Lavrič idr., 2011) raziskave Mladina 2010 so prišli do ugotovitev, da se mladi v 

Sloveniji od vseh oblik participacije najpogosteje udeležujejo prostovoljnih dejavnosti. 

Rezultati kažejo na razmeroma visoko raven civilno družbenega delovanja mladih v Sloveniji, 

še posebej v primerjavi z nemško mladino, kar je skladno tudi z izsledki raziskave evropske 

mladine (Eurobarometer, 2007 v Lavrič idr., 2011). Prav tako so na podlagi primerjave 

raziskav Mladine iz leta 1995 in 2010 ugotovili, da je slovenska mladina v 15 letih bistveno 

dejavnejša na področju prostovoljstva.  

Rezultati raziskave na slovenskih tleh (Gril, 2007) ugotavljajo, da se mladi najpogosteje 

odločajo za prostovoljno delo zaradi želje po pridobivanju izkušenj pri delu z ljudmi, želijo 

delati kaj koristnega ali pomagati ljudem v stiski. Prav tako jih zanimajo teme, kot so socialna 

pravičnost, okoljske teme in problemi marginaliziranih skupin (Ule, 2004). 

V prostovoljskih organizacijah v Sloveniji je povprečno največ prostovoljcev starih med 19 in 

24 let, drugo najpogostejšo starost predstavljajo stari med 15 in 18 let in tretjo od 25 do 30 let. 

Med organizacijami in prostovoljci v Sloveniji prevladuje mnenje, da sta najpomembnejši 
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vrednoti prostovoljcev zanesljivost in odgovornost. Med prvih deset najpomembnejših 

uvrščajo še strpnost, kreativnost, zaupnost, družabnost in solidarnost (Gril, 2007).  

Glede podpore in nagrajevanja v organizaciji je večina mladih mnenja, da je najprimernejša 

nagrada za prostovoljstvo ustna pohvala in pisno potrdilo o opravljenem delu. Mladim 

odraslim pa pogosto predstavlja primerno nagrado izobraževanje izven organizacije in vpis 

dela v Nefiks (indeks neformalnega izobraževanja), ki jim kasneje služi pri iskanju zaposlitve. 

V povprečju so mladi prostovoljci najbolj zadovoljni z razumevanjem med sodelavci v 

organizaciji in uspešno opravljenim delom. Prav tako so zadovoljni z organizacijo 

prostovoljnega dela ter vodenjem in podporo, ki jo prejemajo. Cenijo raznolikost izbire dela 

ter možnost za druženje z ostalimi prostovoljci (Gril, 2007). 

Študije, ki so v Sloveniji proučevale učinke prostovoljnega dela so se osredotočale predvsem 

na prostovoljce v posameznih organizacijah ali v okviru posameznih projektov (Kovačič, 

2003 v Gril, 2007). V raziskavi Gril (2007) so mladi poročali, da so pridobili kompetence na 

različnih področjih vsakdanjega življenja. Največji pozitivni učinek zaznavajo pri občutku 

lastne koristnosti ter socialnih in komunikacijskih spretnostih. Poleg tega se jim je povečala 

sposobnost razumevanja potreb in želja drugih, vztrajnost in potrpežljivost, iznajdljivost in 

fleksibilnost ter odprtost do drugačnosti. Pridobili so tudi strokovna znanja in spretnosti ter 

izboljšali svojo samozavest in samozaupanje.  

Omenjene spremembe lahko razdelimo v dve skupini: spremembe usmerjene na posameznika 

in spremembe usmerjene navzven. Med prve spadajo tiste, ki so povezane s posameznikovo 

samopodobo, s pridobitvijo kompetenc ter s praktičnimi pridobitvami, kot so prijetno 

preživljanje prostega časa in usmeritev za nadaljnje delo. V drugo skupino pa uvrščamo te, ki 

so povezane z medosebnimi odnosi, s pridobitvijo novih prijateljstev in širjenjem socialne 

mreže, ter spremembe povezane s pogledom na svet (prav tam). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

V literaturi zasledimo kar nekaj raziskav, ki se ukvarjajo s socialno oporo (v Novak idr., 

2004) in raziskujejo omrežja socialne opore (družina, sorodniki, partnerji, prijatelji, sestava 

omrežja v različnih življenjskih obdobjih) v povezavi z zdravjem in dobrim počutjem 

posameznika. Raziskave se pretežno osredotočajo na percepcijo emocionalnih dejavnikov 

opore. V raziskavah o prostovoljstvu (npr. v Musick in Wilson, 2008; Grill 2007) 

prostovoljstvo največkrat povezujejo z razlikami v spolu, aktivnim državljanstvom, 

zaposlitvijo, motivacijo, učinki na posameznika in družbo. Raziskava (v Music in Wilson, 

2008) poda zaključek, da prostovoljno delo kot indikator prispeva k zdravemu človeškemu 

razvoju. Rezultati kažejo pozitivno izkušnjo, ki se kaže prek spremembe vedenja in v večji 

družbeni odgovornosti in zaupanju vase. Te ugotovitve (v Music in Wilson, 2008) so sicer 

dragocene, a ne vključujejo ljudi, ki ne delujejo na področju prostovoljnega dela, in tako 

onemogočajo primerjavo med njimi in moč te povezanosti še ni povsem jasna.  

Med prebiranjem nisem zasledila, da bi katera od raziskav proučevala povezavo med 

prostovoljstvom, socialno oporo in prehodom v odraslost. V magistrskem delu raziskujem 

prav to, saj pregled literature opozarja, da je prostovoljstvo dodana vrednost in lahko ponuja 

alternativno možnost vključevanja in vpliva na prehode posameznika v odraslost ter krepi 

posameznikovo socialno oporo. Namen je raziskati, ali obstajajo razlike v zadovoljstvu s 

socialno oporo in soočanju s prehodi med tistimi, ki so aktivni prostovoljci, in tistimi, ki niso. 

4.1 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

Magistrsko delo sem oblikovala na podlagi naslednjih raziskovalnih vprašanj: 

RV1: Kako se mladi soočajo s prehodom v odraslost?  

RV2: Katere merilnike odraslosti mladi dosegajo? 

RV3: Kakšno je splošno zadovoljstvo mladih z njihovo trenutno življenjsko situacijo? 

RV4: Katere vire in oblike socialne opore mladi prepoznajo v svojem življenju? 

RV5: Kakšno je zadovoljstvo mladih z viri socialne opore? 
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RV6: Kako po mnenju prostovoljcev izkušnja prostovoljstva vpliva na prehode mladih v 

odraslost? 

RV7: Kako po mnenju prostovoljcev izkušnja prostovoljstva vpliva na njihovo socialno 

oporo? 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj sem si zastavila naslednje hipoteze: 

H1: Mladi, ki dosegajo večino meril odraslosti, so bolj zadovoljni s trenutno življenjsko 

situacijo. 

H2: Med prostovoljci in mladimi, ki niso prostovoljci, obstojijo statistično pomembne razlike 

v splošnem zadovoljstvu s trenutno življenjsko situacijo.  

H3: Mladi z aktivno izkušnjo prostovoljstva dosegajo več meril v odraslosti kot mladi brez 

aktivne izkušnje prostovoljstva. 

H4: Mladi z aktivno izkušnjo prostovoljstva so s svojo socialno oporo bolj zadovoljni kot 

mladi brez aktivne izkušnje prostovoljstva. 

5. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

V raziskavi sem uporabila kvantitativno-kvalitativni raziskovalni pristop. Kvantitativni del je 

potekal s pomočjo anketnega vprašalnika, saj je v družboslovnih znanostih ta vprašalnik 

najpogostejši merski instrument, kadar so predmet raziskovanja osebe kot enote in njihove 

relacije (Kogovšek in Ferligoj, 2003). Kvalitativni del pa je potekal s pomočjo odprtega 

kodiranja na podlagi vprašanj znotraj anketnega vprašalnika. Mesec (1998) in Vogrinc (2008) 

pravita, da prek kvalitativne raziskave raziskujemo stvarne probleme ljudi in ne le vprašanj, ki 

zanimajo raziskovalca. S tem pridobimo pomembne informacije o določeni temi.  

5.1 Vzorec 

Vzorec raziskave so predstavljali mladostniki in mladi, stari od 18 do 30 let. Za to starostno 

obdobje sem se odločila, ker se mladostništvo podaljšuje v odraslo dobo in samega obdobja 

ne moremo zamejiti. V vzorec sem zajela tiste, ki aktivno
4
 opravljajo prostovoljno delo, in 

tiste, ki se prostovoljstva niso nikoli aktivno posluževali.  

 
                                                           
4
 Merilo aktivnega prostovoljstva sem določila na podlagi izsledkov raziskave Alenke Gril (2007), ki ugotavlja, 

da je povprečen obseg prostovoljnega dela vsaj 2 do 4 ure na teden oziroma 2 dni na mesec.  
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Vprašalnik je skupno rešilo 301 anketirancev, vendar sem se odločila, da za statistično 

obdelavo podatkov uporabim le tisti del vprašalnikov, ki so rešeni v celoti. V raziskavi je tako 

sodelovalo 169 udeležencev, 18 moških (10,7 %) in 151 žensk (89,3 %). Njihova povprečna 

starost je bila 24 let (pri moških 24,3 let in pri ženskah 23,9 let). 

Večina udeležencev je študentov (70,4 %), sledijo jim zaposleni v javnem sektorju (13,1 %), 

brezposelni (6,5 %), na porodniškem dopustu (3,6 %), zaposleni v neprofitnem sektorju (3 %) 

ter dijaki (1,8 %) in samozaposleni (1,8 %).  

Najvišja dosežena stopnja izobrazbe je znanstveni magisterij oziroma doktorat (0,6 %), nato 

univerzitetna izobrazba oziroma bolonjski magisterij (13,6 %), prva bolonjska stopnja 

(46,2 %), štiriletna srednja šola (36,7 %), 0,6 % udeležencev ima končano višjo šolo, 0,6 % 

osnovno šolo in 1,8 % strokovno poklicno šolo.  

Največji odstotek udeležencev živi v mestu (44,4 %), v strnjenem vaškem naselju (30,2 %), 

ostali pa v primestnem naselju (13 %), manjšem strnjenem naselju (7,7 %) ali nekje na samem 

oziroma kjer so hiše precej raztresene (4,7 %). 

V času raziskave se jih je glede zakonskega stanu 47,3 % opredelilo za življenje v izven 

zakonski zvezi, 45 % je samskih in 7,7 % poročenih. 

Glede na potrebe raziskave in primerjavo med prostovoljci in ne prostovoljci je med vsemi 

udeleženci 40,8 % aktivnih prostovoljcev in 59,2 % tistih, ki niso prostovoljci. 

5.2 Raziskovalni instrument 

Pri svojem raziskovanju sem uporabila spletni vprašalnik. Med prednosti spletnega 

anketiranja sodijo predvsem dostopnost do posameznikov v oddaljenih krajih, nizki stroški 

same raziskave, udobnost, ki jo ima avtomatizirano zbiranje podatkov, in manjša poraba časa. 

Prav tako je po različnih kriterijih primerljiv z rezultati, pridobljenimi z drugimi metodami 

zbiranja podatkov, kar se kaže predvsem v družbeni zaželenosti odgovorov in dolžini 

odgovorov na odprta vprašanja (Pšaker, 2010). Vendar ima takšna metoda tudi 

pomanjkljivosti. Prvič, velik delež anket ni bil rešen v celoti, zato sem jih izključila iz 

nadaljnje obdelave. Drugič, spletni vprašalnik se je med ciljno populacijo širil naključno, kar 

ne omogoča nadzora nad reprezentativnostjo vzorca glede na posamezne spremenljivke. V 

mojem primeru se je to pokazalo na spolni strukturi anketirancev, saj skoraj 90 % 

predstavljajo ženske. V delu sem želela obravnavati celotno populacijo, zato omenjeno spolno 
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strukturo štejem za delno omejitev naloge, saj sem se osredotočila na primerjave glede  

izkušenj s prostovoljstvom in ne posebej na razlike med spoloma.   

Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov; prvi se nanaša na prehode mladih v odraslost, drugi 

na socialno oporo, tretji del pa je namenjen le tistim, ki so aktivni prostovoljci. Vprašalnik je 

oblikovan in prirejen na podlagi vprašalnikov različnih avtorjev, sama pa sem dodala odprta 

vprašanja. Za zanesljivost in veljavnost vprašalnika sem opravila pilotno raziskavo, ki sem jo 

posredovala znancem. Tako sem ugotovila, če sem katero vprašanje zastavila premalo 

natančno, obenem pa prejela komentarje, kaj lahko še popravim ali dodam, da bo vprašalnik 

bolj pregleden in jasen. Prav tako sem za vsak sklop vprašanj v programu SPSS 20 izračunala 

koeficient notranje zanesljivosti (Cronbachov alfa). 

Za doseganje meril odraslosti sem uporabila vprašalnik »Pojmovanje prehoda v odraslost« 

(»Conception of the transition to Adulthood«, CTA, Arnett, 2003). Vsebuje 31 trditev o 

vstopu v odraslost, te pa tvorijo šest splošnih kategorij: neodvisnost, soodvisnost, zmožnost 

ustvarjanja družine, prilagajanje normam, biološki prehodi, kronološki prehodi in prehodi v 

vlogah. Udeleženci so pri vsakem merilu na petstopenjski lestvici (1 – sploh ne velja in 5 – 

povsem velja) označevali, ali so merilo dosegli ali ne. Koeficient notranje zanesljivosti vseh 

31 trditev je razmeroma visok (α = 0,85). 

Za vprašanja o socialni opori sem uporabila »Seznam vrednotenja medosebne podpore« 

(»Interpersonal support evaluation list«, Cohen and Hoberman, 1983). Vsebuje 11 trditev, pri 

katerih so anketiranci na petstopenjski lestvici (1 – sploh se ne strinjam in 5 – povsem se 

strinjam) odgovarjali, v kolikšni meri se s trditvami strinjajo. Na podlagi teh so označevali 

tudi osebe, ki jim nudijo socialno oporo, in označili zadovoljstvo s prejeto socialno oporo. 

Koeficient notranje zanesljivosti vseh 11 trditev je razmeroma visok (α = 0,83). 

Lestvica zadovoljstva z življenjem (»SWLS«, Diener, Emmons, Larsen in Griffin, 1985) je 

sestavljena iz petih predpostavk in predstavlja posameznikovo globalno oceno kakovosti 

njegovega življenja glede na osebna merila. Anketiranci so vse postavke ocenjevali na 

petstopenjski lestvici (1 – zelo nezadovoljen in 5 – zelo zadovoljen). Koeficient notranje 

zanesljivosti vseh petih predpostavk je razmeroma visok (α = 0,84). 

Za tretji del, ki je bil namenjen le tistim, ki so na začetku ankete označili, da se aktivno 

ukvarjajo s prostovoljstvom, pa sem uporabila in priredila vprašalnik Alenke Gril (2007). 

Koeficient notranje zanesljivosti vseh 26 predpostavk je visok (α = 0,93). 
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5.3 Opis postopka zbiranja podatkov 

Vprašalnik sem prek spletne ankete poslala na elektronske naslove in družbena omrežja 

(Facebook). Pri tem sem predvidevala, da bodo mladi povezavo delili naprej, kar pomeni, da 

sem lahko zajela popolnoma naključne skupine. Za zagotovitev prostovoljcev sem vprašalnik 

poslala na elektronske naslove različnih organizacij, ki nudijo prostovoljno delo, in jih prosila, 

da povezavo do spletne ankete posredujejo svojim prostovoljcem. Zbiranje podatkov je 

potekalo od 1. julija do 10. avgusta 2015. 

5.4 Postopki obdelave podatkov 

Podatke sem iz spletne ankete prenesla v računalniški program SPSS 20. Najprej sem 

obdelala podatke z deskriptivno statistiko. Za vsako ocenjevalno lestvico sem izračunala 

aritmetično sredino in standardne odklone. Rezultati so prikazani v grafih in tabelah.  

Prvo hipotezo, da so mladi, ki dosegajo večino meril odraslosti, bolj zadovoljni s trenutno 

življenjsko situacijo kot tisti, ki večino teh meril ne dosegajo, sem preverjala z izračunom 

Pearsonovih korelacijskih koeficientov. Pearsonov koeficient korelacije uporabimo takrat, ko 

želimo na reprezentativnem vzorcu ugotoviti, ali sta dve numerični spremenljivki medsebojno 

povezani in kakšna je smer povezave (Klemenčič, 2005). 

Drugo hipotezo, da med prostovoljci in mladimi, ki niso prostovoljci, obstojijo statistično 

pomembne razlike v splošnem zadovoljstvu s trenutno življenjsko situacijo, tretjo hipotezo, da 

mladi z aktivno izkušnjo prostovoljstva dosegajo več merilnikov odraslosti od mladih brez 

aktivne izkušnje prostovoljstva, in četrto hipotezo, da so mladi z aktivno izkušnjo 

prostovoljstva bolj zadovoljni s svojo socialno oporo kot mladi brez aktivne izkušnje 

prostovoljstva, sem preverjala s t-preizkusi za neodvisne vzorce. Klemenčič (2005) pravi, da 

t-test za neodvisne vzorce uporabimo, ko želimo med seboj primerjati dve neodvisni skupini. 

Z njim ugotavljamo, ali se aritmetični sredini dveh skupin med seboj statistično razlikujeta. 

Odprta vprašanja sem analizirala kvalitativno, s postopkom kodiranja. V tem procesu 

posameznim delom besedila oziroma zbranim podatkom pripisujemo pojme; besedila, ki smo 

jim pripisali enak pojem, zberemo, jih ločimo od besedil, ki spadajo pod drug pojem, in tako 

organiziramo podatke (Silverman, 2001 v Roblek, 2009). Kodiranje nam omogoči zmanjšanje 

obsega podatkov in povezavo razdrobljenih pomenov raziskovalne tematike v vsebinsko in 
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pomensko zaključene celote. Po končanem kodiranju pa na podlagi pomena kod prepoznamo 

teme, ki imajo vsebinski pomen za celoten skupek kod (Roblek, 2009). 

6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Utemeljena teorija vodi bralca skozi raziskovalna vprašanja in hipoteze, znotraj katerih se 

osredotočam na tri področja raziskovanja: 

 prehod mladih v svet odraslosti (soočanje s prehodom in doseženi merilniki 

odraslosti), 

 zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo mladih, 

 socialna opora mladih (prepoznani viri in oblike ter zadovoljstvo s socialno oporo). 

Glede na fokus raziskovanja v zadnjem delu s statističnim programom za vsa tri omenjena 

področja raziščem, če obstajajo razlike med prostovoljci in ne prostovoljci.  

6.1 Prehod mladih v svet odraslosti 

V tem delu prikazujem rezultate prvih dveh raziskovalnih vprašanj: 

 Kako se mladi soočajo s prehodom v odraslost?  

 Katere merilnike odraslosti dosegajo mladi? 

6.1.1 Soočanje s prehodom v odraslost 

Pri ugotavljanju soočanja mladih s prehodom v odraslost sem oblikovala odprto vprašanje, v 

katerem sem mlade spraševala po ključnih značilnostih in mislih, ki se jim porajajo ob tej 

temi. Pri tem jih nisem želela zamejiti, zato sem jim pustila odprte možnosti, saj me je 

zanimalo, na katera področja se bodo pri odgovarjanju usmerili. Njihove odgovore sem 

kvalitativno obdelala s pomočjo vsebinskega kodiranja. Za kodiranje sem izbrala induktivni 

pristop, kar pomeni, da sem kode definirala med analizo besedila (Vogrinc, 2008). Proces sem 

zaključila s proučevanjem kod, ki sem jih navezala na teoretična izhodišča drugih avtorjev in 

utemeljila z dobesednimi citati anketirancev. S tem sem ugotavljala povezave med dogodki in 

procesi, za katere Mesec (2009) meni, da imajo doprinos h gradnji teorije.  
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V tem delu sem beležila tudi število odgovorov anketirancev, s pomočjo katerih sem razbrala 

delež, h kateremu področju so se osredotočali največ. Nekateri so namreč v svojih izjavah 

zajeli le eno, nekateri pa več področij. 

Iz analize izpostavljam naslednje kontekstualne pojme, ki vsebujejo podpojme, predstavljene 

v nadaljevanju: 

 značilnosti soočanja mladih,  

 subjektivni vidik doživljanja mladih, 

 strategije soočanja mladih. 

 

 ZNAČILNOSTI SOOČANJA MLADIH 

Ta kontekstualni pojem združuje izjave mladih, ki so se pri svojem odgovarjanju usmerili na 

določene značilnosti pri soočanju s prehodom v odraslost. Omenjeni pojem zajema dva 

podpojma: zaznane ovire/težave mladih pri soočanju na eni strani in zaznani dejavniki 

uspešnega soočanja na drugi strani. Na to področje se je osredotočilo 24,3 % anketirancev. 

Pri zaznanih ovirah in težavah so mladi izpostavili odvisnost ali polodvisnost od primarne 

družine, neuspešno iskanje službe in neupoštevanje s strani odraslih. 

Ko mladi govorijo o odvisnosti in polodvisnosti od svojih staršev, največkrat mislijo 

finančno in stanovanjsko odvisnost: »/…/ zato občasno doživljam občutke frustracije, saj sem in 

hkrati nisem odrasla. Še vedno živim v domačem gospodinjstvu, ne dobivam še rednih prihodkov, rada 

bi se osamosvojila, pa se še ne morem.« Podobno ugotavljata Puklek Levpušček in Zupančič 

(2011), ki pravita, da je na splošno za mlade v postmodernem času značilna pol avtonomija. 

Mnogi sicer živijo stran od staršev, a se pogosto vračajo domov in ne prevzemajo vseh 

odgovornosti, ki so značilne za osebe, ki živijo polno neodvisno življenje.  

Kot problem za odvisnost mladi izpostavijo brezposelnost in iskanje službe: »Težko se je 

osamosvojiti, saj imamo mladi premalo sredstev, da bi šli lahko na svoje, poleg tega pa veliko 

prispeva tudi trg dela, kjer zaposlitve zaenkrat ni.« Prav tako izpostavijo neredne oblike dela. 

Med mladimi v naši raziskavi je brezposelnih 6,5 %. Delež je precej majhen, a če pomislimo, 

da je med anketiranci 70,6 % študentov, ki se bodo kmalu znašli na trgu dela kot iskalci 

zaposlitve, lahko predvidevamo, da se bo delež brezposelnih še povečal.  
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Mladi zato ostajajo doma in ohranjajo kakovost življenja, dokler niso povsem ekonomsko 

preskrbljeni. Večina zato podaljšuje tudi izobraževanje, a ne zaradi pridobivanja izobrazbe, 

temveč zaradi relativno udobnega študentskega statusa in zaradi izogibanja s soočenjem s 

trgom dela (Kuhar, 2011). Prehod na trg dela je pomemben dejavnik, ki mlademu 

posamezniku omogoči ekonomsko neodvisnost in posledično odhod od doma. Vendar se tudi 

mladi odrasli v drugih evropskih državah podobno kot mladi Slovenci soočajo z 

brezposelnostjo in visokimi cenami stanovanj (Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Prav tako nekateri izpostavijo težave pri uveljavljanju lastnega mnenja: »Poskušam se 

osamosvajati od staršev, vendar imam težave pri uveljavljanju odraslega statusa, saj te ima veliko 

ljudi za otroka, za neizkušenega, nespametnega.« Podobno ugotavlja Hudelja (2013), ki pravi, da 

imajo mladi občutek »neslišanosti«, saj kadar pridejo do besede, starejši njihovega glasu in 

predlogov ne slišijo. 

Ule in Kuhar (2003) menita, da ima zapoznelo stopanje v odraslost tako pozitivne kot 

negativne učinke. Pozitivni se kažejo v tem, da imajo mladi čas za eksperimentiranje z 

možnimi bodočimi identitetami, podaljšano obdobje svobode in nobenih dolgoročnih 

obveznosti. To se je izkazalo tudi pri naših anketirancih: »Prehod je zame brez težav, izkoristim 

zadnje dni študentskega statusa za lenarjenje.« »Trenutno stanje mi omogoča brezskrbnost in veliko 

možnosti.« Eksperimentiranje pa lahko vključuje tudi odhod v tujino, za katerega ena od 

anketirank meni: »Negotovost, finančna odvisnost od staršev, želja po samostojnosti in 

neperspektivnost v Sloveniji – zato odhod v tujino.« 

Kljub temu nedavne raziskave kažejo, da so mladi zadovoljni s sabo in življenjem ter 

izkazujejo določeno mero pozitivizma glede doseganja zastavljenih ciljev, obenem pa se 

vseeno soočajo z zahtevami obdobja (Arnett, 2007). Raziskave slovenske mladine kažejo 

podobno, saj naj bi mladi kljub kasnejšemu prehodu ostali približno enako optimistični kot 

pred petnajstimi leti (Lavrič idr., 2011). To se je pokazalo tudi v naši raziskavi, saj so med 

anketiranci tisti, ki se uspešno soočajo s prehodom: »Na začetku sem bila zaskrbljena in 

prestrašena, saj sem si svoje življenje pri teh letih predstavljala drugače. Počasi se navajam in 

ugotavljam, da ni tako grozno, kot se mi je sprva zdelo.« 

Zaznani vidiki uspešnega soočanja vključujejo posameznike, ki jim je uspelo »zbežati« iz 

kroga ovir in težav. Takih je v naši raziskavi 12,6 %. Mednje štejem tiste, ki so neodvisni od 

staršev; imajo lastne prihodke, so zaposleni, živijo v lastnem gospodinjstvu in so si ustvarili 
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lastno družino: »Finančno sem preskrbljena, gospodinjsko samostojna, odnosno zaljubljena, 

študijsko počasi, ampak vztrajno z rednim premagovanjem lastnih odporov in strahov.« 

 SUBJEKTIVNI VIDIK DOŽIVLJANJA MLADIH 

Ta kontekstualni pojem združuje izjave anketirancev, ki so svoje soočanje s prehodom in 

prihodnostjo izrazili z določenimi občutki in čustvi. Pri svojem razmišljanju se je na to 

področje osredotočila skoraj polovica vseh anketirancev (49,1 %).  

Med prepoznanimi občutki in čustvi se je največkrat pojavila negotovost (11,8 %): »Kaj bo, če 

dolgo časa ne dobim službe; kako načrtovati družino, če nimam zagotovila za nek stalen prihodek?« 

»Prehod v odraslost je bil (in je) precej negotov: dolgo iskanje službe, stiska ob tem, da sem bila 

odvisna od pomoči staršev, sedaj strah za službo, misli na ustvarjanje družine.« Poleg negotovosti 

se je pogostokrat pojavil tudi strah pred prihodnostjo (8,9 %): »/.../ ne razmišljam o tem, ker 

me straši.« Prav tako omenijo stres, obremenjenost, zaskrbljenost in stisko: »Groza me je 

misli, da po septembru ne bom več študentka, ker vem, da bo takrat šlo pa res zares.« Omenijo tudi 

razburjenje, nestabilnost, nezanesljivost, zmedo, tesnobo zaradi iskanja zaposlitvenih 

možnosti in poslanstva. Redki posamezniki pravijo, da s prehodom nimajo pretiranih težav, da 

jim gre dobro, hitro, a da je obdobje pestro. 

Pri mladih, ki občutijo negativne posledice, se le-te kažejo v manjši avtonomiji, zmanjšani 

odgovornosti, pasivnosti, predvsem pa v podaljšani odvisnosti od staršev (Ule in Kuhar, 

2003). Med anketiranci je zaznati občutek pasivnosti: »Živim dan za dnem«. »Spontano, se ne 

osredotočam preveč na to.« Zaznati je tudi beg pred realnostjo, ker se ne sprašujejo veliko o 

prihodnosti: »Ne zastavljam si blaznih vprašanj o tej temi, a če zelo dobro pomislim, morda kaj v 

smislu, kje bom živela.« 

Mladi izpostavijo tudi dvom glede zaupanja vase in prehoda v odraslost: »Sproti ugotavljam, 

katere vse odgovornosti prinaša odraslost. Včasih se sama sebi zdim še premalo izkušena in 

kompetentna, da bi bila v polnosti popolnoma odgovorna in samostojna sama zase.« Podobno pravi 

še ena od anketirank: »Prehod v odraslost dobro sprejemam in se samostojnosti in odgovornosti, ki 

prihajajo z odraslostjo, veselim, hkrati pa se počutim, da nisem uspešno dosegla še vseh mejnikov.« 

Podobne so ugotovitve naših in tujih raziskav (Arnett, 2000; Sirsch, Dreher, Mayr in 

Wilinger, 2009; Puklek Levpušček in Zupančič, 2011), saj ugotavljajo, da se mladi še ne 

vidijo kot odrasli, obenem pa tudi ne več kot mladostniki. 
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Glede na odgovore anketirancev lahko subjektivni vidik povežemo z oblikovanjem in 

iskanjem identitete mladih. Erikson (v Arnett, 2007) je pisal o krizi identitete, ki se pojavi ob 

prvem izzivu v obdobju mladostništva, od tedaj pa se je spremenilo to, da se omenjena 

identitetna kriza večinoma odvija v obdobju prehoda v odraslost. Oblikovanje identitete v 

obdobju prehoda ni vselej prijetno, saj se mladi srečujejo z zavrnitvami in razočaranji na 

področju partnerskih odnosov, pri iskanju dela in opuščanju starih življenjskih pogledov, ki 

jim ne prinesejo novih, ki bi zapolnili praznino, starši pa na njihova idealistična prepričanja 

gledajo kot na rezultat pomanjkanja izkušenj. Prav zato ima precejšen delež med anketiranci 

ambivalenten odnos do omenjenega obdobja: »Še vedno živim v domačem gospodinjstvu, ne 

dobivam še rednih prihodkov, rada bi se osamosvojila, pa še ne morem, hkrati pa mi trenutno stanje 

omogoča brezskrbnost in veliko možnosti.« Eden od anketirancev meni, da je soočanje s 

prehodom težje, kot si je predstavljal. Na eni strani se torej spopadajo z občutki negotovosti in 

strahu, na drugi pa z občutki veselja in pričakovanj, ki jih prinaša novo obdobje. 

 STRATEGIJE SOOČANJA MLADIH 

Omenjeni kontekstualni pojem združuje izjave anketirancev, ki so se pri svojem razmišljanju 

usmerili na področje strategij. Med anketiranci znaša njihov delež 41,4 %. Kategorija 

združuje podpojme: delo na sebi in skrb zase, načini za dosego neodvisnosti in iskanje 

socialne opore. 

Mladi izpostavijo, da sta v današnjih časih potrebna skrb zase in delo na sebi: »Zdi se mi, da v 

tem obdobju iščem samo sebe, svoje značilnosti, po čemer se razlikujem od ostalih oz. kaj me definira, 

skušam se finančno osamosvojiti in se preseliti, zaključiti fakulteto, razmišljam o prihodnosti, 

družini.« Izpostavijo, da je treba biti iznajdljiv in potrpežljiv pri vztrajnem in rednem 

premagovanju lastnih odporov in strahov. Prav tako omenijo, da se je treba boriti za odločanje 

o svoji prihodnosti in prevzeti nadzor nad svojim življenjem: »Prevzemam nadzor nad lastnim 

telesom in mislimi, soočam se s širšim krogom družbe, spoznavam svet kot spekter različnih barv (ni 

več črno-belo, dobro-slabo).« S tem kažejo na aktivno participacijo, ki se kaže kot pogum za 

vzpostavljanje novih idej in soočanje s trenutno situacijo.  

Arnett in Jensen, (1999 v Arnett, 2000) pravita, da se v času izobraževanja pogledi na svet 

spreminjajo, mladim se pojavljajo različna vprašanja in odgovori, o katerih v obdobju otroštva 

in mladostništva niso razmišljali. Oblikujejo si svoj življenjski pogled, ki je drugačen od 

tistega, ki so si ga oblikovali v prehodnih obdobjih. Ne glede na stopnjo izobrazbe pa mladi 

poročajo, da je v obdobju prehoda v odraslost pomembna naloga opredelitev svojih prepričanj 
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in vrednot kot tudi ponovna priučitev verskih prepričanj. Ena od izjav se navezuje prav na to, 

saj anketiranka meni: »Obdobje prehoda je bila priložnost, da sem si oblikovala vrednote, katerim 

želim slediti.« Pri tem pa se zavedajo dejstva, da obdobje prinaša povečano odgovornost na 

vseh področjih življenja in bolj realno razmišljanje: »Poskušam prevzeti čim več odgovornosti in 

postati neodvisna od staršev, me je strah, vendar se veselim, sprejemam odgovornosti in si ustvarjam 

svojo družino in skupno življenje.« 

Prav tako izpostavijo strategije, ki kažejo aktivno pripravljenost mladih za čimprejšnjo 

dosego neodvisnega življenja. Te kažejo, da so mladi na dobri poti, da dosežejo glavni cilj – 

uspešen prehod v odraslost. Med omenjene strategije uvrščajo aktivno iskanje stanovanja in 

zaposlitve, učenje novih veščin (gospodinjskih in birokratskih), skrb za finance: »Učim se 

samostojnega življenja, veliko je stvari, ki so zame nove (zavarovanje, plačevanje položnic, 

vzdrževanje avtomobila ...).« »Načrtujem poroko, trenutno se ukvarjam z birokracijo in se aktivno 

učim gospodinjskih opravil.« Omenijo tudi dodatna izobraževanja (tečaji, seminarji), ki jim 

odpirajo možnost dodatnega zaslužka: »Ker še nisem dobila službe, se udeležujem raznih tečajev, 

kaj pa veš, vse izkušnje pridejo enkrat prav.« V njih vidijo priložnosti, da začnejo sprejemati 

lastne odločitve, oblikujejo relativno neodvisno identiteto in v svoje življenje vnesejo želene 

spremembe (Puklek Levpušek in Zupančič, 2011).  

Nekateri mladi si v tem obdobju iščejo ustrezno socialno oporo
5
 v svojem socialnem 

omrežju. Največkrat pri prijateljih, starših, vrstnikih in v raznih društvih. Izpostavijo 

pomembnost druženja in pogovora, saj s tem pridobivajo potrebne informacije, razglabljajo o 

dilemah in stiskah ter si na tak način nudijo medsebojno podporo: »Pomemben je pogovor, saj 

tako vem, da nisem samo jaz tisti, ki se sooča z dilemami in negotovostjo. Nekako si nudimo podporo v 

tem in raziskujemo možne scenarije.« 

                                                           
5
 Več o socialni opori mladih je predstavljeno v nadaljevanju. 
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SOOČANJE 

MLADIH S 

PREHODOM V 

ODRASLOST  

ZNAČILNOSTI 

SOOČANJA 

(23,4 %) 

SUBJEKTIVNI 

VIDIK 

DOŽIVLJANJA 

(49,1 %) 

STRATEGIJE 

SOOČANJA 

(41,4 %) 

ZAZNANE OVIRE/TEŽAVE 

MLADIH: 

- ODVISNOST (finančna in 

stanovanjska) 

- BREZPOSELNOST (neredne 

oblike dela) 

- NEUPOŠTEVANJE S 

STRANI ODRASLIH 

OBČUTKI IN ČUSTVA: 

- negotovost                   - veselje 

- strah                     - svoboda 

- stiska                            - pričakovanje 

- stres                              - upanje 

- pasivnost                      - ambivalenten odnos  

- zaskrbljenost                 

- dvomi 

- resnost 

- zmeda, kaos 

- tesnoba 

- nezanesljivost 

 

DELO NA SEBI IN SKRB ZASE: 

(oblikovanje svojih vrednot, prevzemanje nadzora 

nad svojim življenjem, iskanje ravnotežja med 

samim seboj in drugimi, zaupanje vase) 

NAČINI ZA DOSEGO NEODVISNOSTI: 

(iskanje službe, učenje novih veščin (gospodinjskih, 

birokratskih), iskanje stanovanja, skrb za finance, 

priprave na poroko, povečana odgovornost, dodatna 

izobraževanja) 

ISKANJE SOCIALNE OPORE: 

(pogovori: partner, vrstniki, starši, iskanje virov 

informacij, soočanje s širšim krogom ljudi) 

 

ZAZNANI VIDIKI USPEŠNEGA 

SOOČANJA MLADIH: 

- NEODVISNOST 

(zaposlitev, lastno 

gospodinjstvo, lastna 

družina) 

Slika 1: Soočanja mladih s prehodom v 

odraslost 
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6.1.2 Doseženi merilniki odraslosti 

Raziskovalci v evropskem in severnoameriškem prostoru opažajo, da se je življenjski potek 

posameznikov v obdobju od poznih najstniških let do sredine oziroma konca dvajsetih let zelo 

spremenil (Arnett, 2006; Buhl in Lanz, 2007). Spremembe so se odvijale zlasti na področjih, 

ki so včasih veljala kot merilo za vstop v odraslost. Zato me v tem delu zanima, katere 

merilnike odraslosti dosegajo anketiranci.  

Tabela 1: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za kategorijo »neodvisnost« (N = 169) 

 

 

 

 

 

Rezultati kažejo, da mladi zase menijo, da sprejemajo odgovornost za posledice svojih dejanj 

(M = 4,62) in imajo osebna prepričanja in vrednote, za katere so se opredelili neodvisno od 

staršev in drugih (M = 4,28). Nekoliko manj se strinjajo, da imajo enakovredno vlogo v 

odnosu s svojimi starši (M = 3,80), kar lahko povežemo z ugotovitvami iz odprtega dela 

vprašanja, pri katerem je več anketirancev dejalo, da imajo občutek, da jih starši ne jemljejo 

resno. Iz zadnjih dveh trditev, ki sta dosegli najmanjše aritmetične sredine, pa lahko vidimo, 

da so anketiranci zase ocenili, da so finančno odvisni od staršev (M = 3,07) in ne živijo v 

lastnem gospodinjstvu (M = 2,89). Prav tako je najmanjšo aritmetično sredino dosegla trditev, 

da mladi niso pretirano čustveno navezani na svojo družino (M = 2,81). Mladi so si bili 

najbolj enotni v mnenju, da sprejemajo odgovornost za posledice svojih dejanj – tu so 

odgovori najmanj variirali (SD = 0,49). Odgovori anketirancev pa so bili najbolj razpršeni pri 

trditvi o življenju v lastnem gospodinjstvu (SD = 1,57). 

 

 

 

NEODVISNOST M SD 

1. Sprejemam odgovornost za posledice svojih dejanj. 4,62 ,49 

2. Imam osebna prepričanja in vrednote, za katere sem se opredelil neodvisno od 

staršev in drugih. 

4,28 ,68 

3. S starši imam vzpostavljen odnos, v katerem imamo enakovredno vlogo. 3,80 ,94 

4. Finančno sem neodvisen od staršev. 3,07 1,28 

5. Živim v lastnem gospodinjstvu (ne skupaj s starši). 2,89 1,57 

 6. Nisem pretirano čustveno navezan na svojo družino. 2,81 1,17 
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Tabela 2: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za kategorijo »zmožnost ustvarjanja družine« 

(N = 169) 

 

 

 

 

Rezultati v primerjavi s kategorijo »neodvisnost« kažejo, da rezultati aritmetičnih sredin 

dosegajo nižje vrednosti kot pri prejšnji kategoriji. To pomeni, da mladi zase menijo, da so 

manj zmožni skrbeti za varnost svoje družine (M = 3,46) in še manj za otroka (M = 3,17). 

Rezultati aritmetične sredine kažejo, da so mladi zmožni voditi lastno gospodinjstvo 

(M = 3,72), najmanj pa so zmožni finančno preživljati svojo družino (M = 2,50). Mladi so si 

bili najbolj enotni pri trditvi, da so zmožni skrbeti za varnost svoje družine (SD = 1,06), 

najbolj pa so odgovori variirali pri trditvi, da so finančno zmožni preživljati svojo družino 

(SD = 1,25). 

Tabela 3: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za kategorijo »prilagajanje normam« (N = 169) 
 

 

 

 

Rezultati aritmetičnih sredin v tej kategoriji dosegajo dokaj visoke vrednosti. Mladi 

ocenjujejo, da se izogibajo manj hudim kaznivim dejanjem (M = 4,76), ne vozijo v vinjenem 

stanju (M = 4,70), imajo enega spolnega partnerja (M = 4,37), se izogibajo uživanju 

nedovoljenih drog (M = 4,25) in vozijo varno ter upoštevajo omejitve hitrosti (M = 4,22). 

Nekoliko manjše vrednosti so zaznane pri trditvi, da se izogibajo pijančevanju (M = 3,79) in 

preklinjanju (M = 3,53), najmanj pa pri trditvi, da uporabljajo kontracepcijo, ker si ne želijo 

otrok (M = 3,47). Mladi so si bili najbolj enotni pri trditvi, da se izogibajo manj hudim 

ZMOŽNOST USTVARJANJA DRUŽINE M SD 

7. Zmožen sem skrbeti za varnost svoje družine. 3,46 1,06 

8. Zmožen sem skrbeti za otroka. 3,17 1,23 

9. Zmožen sem voditi lastno gospodinjstvo. 3,72 1,18 

10. Zmožen sem finančno preživljati svojo družino. 2,50 1,25 

PRILAGAJANJE NORMAM M SD 

11. Izogibam se uživanju nedovoljenih drog. 4,25 1,10 

12. Izogibam se "manj hudim" kaznivim dejanjem (npr. vandalizem, kraja). 4,76 ,71 

13. Izogibam se preklinjanju in rabi vulgarnih besed. 3,53 1,17 

14. Imam le enega spolnega partnerja. 4,37 1,12 

15. Izogibam se pijančevanju. 3,79 1,15 

16. Uporabljam kontracepcijo, ker si še ne želim imeti otrok. 3,47 1,57 

17. Izogibam se vožnji v vinjenem stanju. 4,70 ,75 

18. Varno vozim in upoštevam omejitve hitrosti. 4,22 ,91 
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kaznivim dejanjem (SD = 0,71), najbolj razpršeni odgovori pa so bili pri trditvi, da 

uporabljajo kontracepcijo, ker si ne želijo otrok (SD = 1, 57). 

Tabela 4: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za kategorijo »biološki in kronološki prehodi« 

(N = 169) 

 

 

 

Kategorija »biološki prehodi« je zajemala prvi dve trditvi v tabeli, »kronološki prehodi« pa 

zadnjo. Iz tabele je razvidno, da mladi zase ocenjujejo, da so biološko zmožni imeti otroka 

(M = 4,24) in imajo spolne odnose (M = 4,02). Najbolj so si enotni pri trditvi, da so zmožni 

imeti otroka (SD = 0,88), najbolj pa so bili odgovori razpršeni pri trditvi, da imajo spolne 

odnose (SD = 1,45). Prav tako ima večina mladih, vključenih v raziskavo, vozniški izpit 

(M = 4,69). 

Tabela 5: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za kategorijo »prehodi v vlogah« (N = 169) 

 

 

 

 

 

V kategoriji »prehodi v vlogah« so rezultati aritmetičnih sredin precej nižji kot v ostalih 

kategorijah. Manj mladih poroča, da so poročeni ali v izven zakonski zvezi (M = 3,02) in 

imajo končano izobraževanje za poklic (M = 2,69). Manj se jih opredeli, da imajo ustaljeno 

poklicno pot (M = 2,60), še manj pa svojo hišo ali stanovanje (M = 1,93). Najmanjše 

vrednosti zavzemata trditvi, da so mladi zaposleni za polni delovni čas (M = 1,89), najmanj pa 

trditev, da imajo vsaj enega otroka (M = 1,44). Najbolj so enotni pri trditvi, da imajo vsaj 

enega otroka (SD = 1,15), najmanj enotni pa pri trditvi, da so poročeni oziroma v izven 

zakonski zvezi (SD = 1,82). 

 

 

BIOLOŠKI IN KRONOLOŠKI PREHODI M SD 

19. Imam spolne odnose. 4,02 1,45 

20. Vem, da sem biološko zmožen imeti otroka. 4,24 ,88 

21. Imam vozniški izpit. 4,69 ,89 

PREHODI V VLOGAH M SD 

22. Imam vsaj enega otroka. 1,44 1,15 

23. Imam ustaljeno poklicno pot. 2,60 1,32 

24. Sem poročen oziroma v izven zakonski zvezi. 3,02 1,82 

25. Zaposlen sem za polni delovni čas. 1,89 1,47 

26. Imam končano izobraževanje za poklic. 2,96 1,60 

27. Imam svojo hišo ali stanovanje. 1,93 1,35 
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Tabela 6: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za kategorijo »soodvisnost« (N = 169) 

 

 

 

 

Kot je razvidno iz vrednosti aritmetičnih sredin, mladi zase ocenjujejo, da sprejemajo 

dolgoročne obveznosti in obveze do drugih (M = 4,27), prav tako so visoke vrednosti 

zabeležene pri trditvi, da niso usmerjeni le nase, ampak upoštevajo mnenje in potrebe drugih 

(M = 4,28). V malo manjši meri za njih velja, da imajo dober nadzor nad svojimi čustvi 

(M = 3,80) in dolgotrajna ljubezenska razmerja (M = 3,32). Mladi so si bili najbolj enotni pri 

trditvi, da niso usmerjeni le nase (SD = 0,63), najmanj enotni pa pri trditvi o ljubezenskih 

razmerjih (SD = 1,73). 

Tabela 7: Prikaz povprečnih vrednosti odgovorov postavk za vse kategorije skupaj (N = 169) 

 

 

 

 

 

Iz prikaza skupnih povprečnih vrednosti kategorij ugotavljam, da mladi najvišje rezultate 

dosegajo v kategoriji »prilagajanje normam« (M = 33,10) in nekaj manj na kategoriji 

»neodvisnost« (M = 21,47). Nižje vrednosti pa dosegajo pri kategorijah »soodvisnost« 

(M = 15,67), »prehodi v vlogah« (M = 13,83), »biološki in kronološki prehodi« (M = 12,95) 

in »zmožnost ustvarjanja družine« (M = 12,84). Mladi največje povprečne vrednosti dosegajo 

pri trditvah, da jim je pomembno sprejemanje odgovornosti za svoja dejanja, imeti osebna 

prepričanja in vrednote, izogibanje težavam, kot so kraja, vožnja v vinjenem stanju in 

uživanje drog, sprejemati drugačna mnenja in dolgoročne obveznosti do sebe in drugih. 

Najmanjše povprečne vrednosti pa pri trditvah o zaposlenosti za polni delovni čas, imeti svoje 

stanovanje ali hišo, začrtano poklicno pot in pri materinstvu oziroma očetovstvu.  

SOODVISNOST M SD 

28. Imam dolgotrajno ljubezensko razmerje. 3,32 1,73 

29. Imam dober nadzor nad svojimi čustvi. 3,80 ,79 

30. Nisem usmerjen le nase, ampak upoštevam mnenja in potrebe drugih. 4,28 ,61 

31. Sprejemam dolgoročne obveznosti in obveze do drugih. 4,27 ,63 

 M SD 

Neodvisnost 21,47 3,59 

Zmožnost ustvarjanja družine 12,84 3,93 

Prilagajanje normam 33,10 4,83 

Soodvisnost 15,67 2,56 

Prehajanje v vlogah 13,83 5,61 

Kronološki in biološki prehodi 12,95 2,15 
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Do podobnih ugotovitev so prišli avtorji, ki so proučevali predstave o odraslosti in 

subjektivne značilnosti mladih na prehodu (Arnett 2000; Macek, Bejček, Vaničkova, 2007; 

Nelson, 2009; Sirch, Dreher, Mayr in Wilinger, 2009, Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

Arnet (2006 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011) pravi, da je nedoseganje merila, ki se 

nanaša na zmožnost ustvarjanja družine, lahko odraz samoosredotočenosti, ki je značilna za 

mlade na prehodu, finančna in bivanjska odvisnost pa sta odraz dejanskega odvisnega 

ekonomskega položaja (Arnett 2006 v Puklek Levpušček in Zupančič, 2011). 

6.2 Splošno zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo mladih 

Glede na ugotovitve odprtega vprašanja o soočanju in glede na dosežene merilnike sem si 

zastavila naslednje raziskovalno vprašanje: 

 Kakšno je splošno zadovoljstvo mladih z njihovo trenutno življenjsko situacijo? 

Raziskav, ki bi bile osredotočene na obdobje prehoda v odraslost in zadovoljstvo z življenjem, 

je relativno malo. Kins in Beyers (2010), ki sta raziskovala omenjeno področje, sta si v svoji 

raziskavi zastavila vprašanje: Ali je globalna ocena zadovoljstva z življenjem neizogibno 

povezana z doseganjem odraslosti? Pri tem Fry (1996 v Kins in Beyers, 2010) meni, da gre za 

dvojno razmišljanje. Mladi so na prehodu bolj zadovoljni s svojim življenjem, ker je zahodna 

družba močno usmerjena v mladostništvo, na drugi strani pa lahko nasprotno sklepamo, da 

značilnosti obdobja povzročajo zmedenost in nižje zadovoljstvo z življenjem.  

Tabela 8: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov splošnega zadovoljstva (N = 169) 

 

 

 

 

 

 

Največjo vrednost je dosegla trditev, da so mladi zadovoljni s svojim življenjem (M = 3,87), 

nekaj manj pa trditev, da ne bi v življenju skoraj ničesar spremenili (M = 3,44). Manj so 

dosegle trditve, da je njihovo življenje podobno idealnemu (M = 3,38), da so pogoji, v katerih 

so trenutno, odlični (M = 3,35), najmanj pa trditev, da so do sedaj izpolnili najbolj pomembne 

SPLOŠNO ZADOVOLJSTVO M SD 

1. V mnogih pogledih je moje življenje precej podobno idealnemu.  3,38 1,05 

2. Pogoji, v katerih sem trenutno, so odlični. 3,35 1,01 

3. Zadovoljen sem s svojim življenjem. 3,87 ,92 

4. Do sedaj sem izpolnil najbolj pomembne stvari, ki si jih v 

življenju želim. 

3,13 ,97 

5. Če bi živel svoje življenje še enkrat, ne bi skoraj ničesar 

spremenil. 

3,44 1,16 
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stvari, ki si jih v življenju želijo (M = 3,13). Rezultati so glede na prvo odprto vprašanje, kjer 

so mladi podali mnenja o soočanju s prehodom, razumljivi. 

6.2.1 Povezanost med zadovoljstvom v življenju in doseženimi merilniki v odraslost 

Kins in Beyers (2010) sta v svoji raziskavi ugotovila, da se doseganje večine meril v 

odraslosti povezuje z zadovoljstvom, in dodala, da spremembe v doseganju odraslosti v enem 

letu napovedujejo še večje zadovoljstvo. V njuni raziskavi so se najvišje statistične korelacije 

pokazale na merilih, ki zajemajo neodvisnost, soodvisnost in družinske kapacitete. Med te 

uvrščata doseganje finančne neodvisnosti, vzpostavljanje enakopravnega odnosa s starši, 

manjšo globoko povezanost s starši, dolgoročno partnersko zvezo, sposobnost kontrole nad 

svojimi čustvi in sposobnost finančnega podpiranja družine. 

Zato me je zanimala povezanost med zadovoljstvom z življenjem in doseženimi merilniki v 

odraslost tudi v tej raziskavi. Zastavila sem si naslednjo hipotezo, ki sem jo statistično 

preverjala s Pearsonovim koeficientom korelacije: 

 H1: Mladi, ki dosegajo večino meril odraslosti, so bolj zadovoljni s trenutno 

življenjsko situacijo. 

Tabela 9: Prikaz rezultatov Pearsonovega koeficienta korelacije 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Tabele 9 lahko razberemo, da med doseganjem meril odraslosti in lestvico splošnega 

zadovoljstva s trenutno življenjsko situacijo obstoji statistično pomembna povezanost, 

r = 0,236, p < 0,01. Mladi, ki dosegajo več meril v odraslosti, so bolj zadovoljni s trenutno 

življenjsko situacijo.  

Iz rezultatov tujih in te raziskave lahko sklepamo, da bi mladi boljše ocenjevali svoje 

zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo, če bi imeli pogoje za odselitev iz primarne 

 Merila 

odraslosti 

Zadovoljstvo s trenutno 

življenjsko situacijo 

Merila odraslosti Pearsonova korelacija 1 ,236** 

p  ,002 

N 169 169 

Zadovoljstvo s trenutno 

življenjsko situacijo 

Pearsononova korelacija ,236** 1 

p ,002  

N 169 169 

** Korelacija je pomembna na stopnji 0,01 
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družine in finančno neodvisnost. To pa je glede na trenutne razmere skoraj misija nemogoče 

in ogledalo, ki kaže na znake socialne ranljivosti mladih ter obenem alarm, da so potrebne 

spremembe na področju mladine. Slabše zadovoljstvo z življenjem vpliva tudi na slabše 

psihično zdravje mladih: »Glavni motiv za brezposelnost pri mladih je varnost … ko si brezposeln, 

si depresiven, pa tudi izoliran, saj večinoma preživiš sam doma. Če imaš službo, si za druge 

normalen« (Lavrič idr., 2010, str. 244). 

Podobno ugotavljajo tudi drugi raziskovalci, saj menijo, da je značilen odgovor ogroženih 

mladih na povečanje tveganosti in negotovosti v življenju poseben psihosocialni položaj, ki se 

kaže v občutkih nemoči, samoodtujitvi, socialni izolaciji, občutku nesmisla in praznote ter 

občutku nepravičnosti in avtoritarizma (Ule idr., 2000). Raziskovalci (v Žorga in Poljšak 

Škraban, 2007) pa pri tem ugotavljajo, da je pri mladih njihova ekonomska prikrajšanost bolj 

povezana z njihovim duševnim zdravjem kot z njihovim zaposlitvenim statusom. Tudi avtorji 

raziskave Mladina (Lavrič idr., 2010) ugotavljajo povezanost med socialno izključenostjo in 

psihosocialnimi spremenljivkami. Ta je pozitivno povezana z odtujenostjo, narcisistično 

izkoriščevalnostjo, socialno nestrpnostjo in anomijo. Prav tako se kaže manjša usmerjenost v 

prihodnost in bolj v sedanjost ter bistveno manjša zadovoljnost z življenjem ter slabše 

zdravje. To smo ugotovili tudi pri prvem odprtem vprašanju, kjer so mladi izpostavili 

subjektivni vidik soočanja. Njihovo doživljanje pretežno neprijetnih občutkov in čustev lahko 

vodi v depresivnost ali anksioznost.  

Nasprotno Galambos in Krahn (2008) ugotavljata, da boljše zadovoljstvo z življenjem kaže na 

boljše psihično zdravje mladih, saj se psihično blagostanje izboljšuje, s tem pa posledično 

narašča stopnja samospoštovanja, nižata pa se stopnja jeze in depresivnih simptomov. Bolj 

kot mladi na prehodu sprejemajo odgovornost za posledice svojih dejanj, vzpostavljajo 

enakovreden odnos s starši, postajajo finančno neodvisni in si urejajo lastno gospodinjstvo, v 

večji meri poročajo o zadovoljstvu z življenjem. Prav tako ugotavljata, da ima pomembno 

vlogo pri zadovoljstvu z življenjem časovna umestitev pomembnih življenjskih dogodkov, kot 

je na primer odhod od doma.  

Če pogledamo omenjena področja med našimi anketiranci, razberemo, da največji aritmetični 

sredini dosegata trditvi, da mladi sprejemajo odgovornost za posledice svojih dejanj 

(M = 4,62) in imajo s starši vzpostavljen odnos, v katerem imajo enakovredno vlogo 

(M = 3,80). Najmanj pa po pričakovanjih dosegata trditvi, da so mladi finančno neodvisni od 

svojih staršev (M = 3,07), in najmanj trditev, da živijo v lastnem gospodinjstvu (M = 2,89). 
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Zopet lahko opazimo, da sta največji problem za nezadovoljstvo pri mladih prav finančna in 

stanovanjska odvisnost od staršev.  

Tabela 10: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov področij za večje zadovoljstvo z življenjem 

(N = 169) 

 

 

 

 

6.3 Socialna opora mladih 

Glede na ugotovitve prvih dveh sklopov je ključno razmišljanje o integraciji mladih v socialna 

omrežja in o njihovi socialni opori. Nekateri mladi so socialno oporo že prepoznali kot 

strategijo soočanja s prehodom. Slednja postaja vedno pomembnejša, ker prinaša stabilnost in 

varnost, ki ju v modernem času očitno primanjkuje (Leskovšek, 2009).  

Zastavila sem si naslednji dve raziskovalni vprašanji: 

 Katere vire in oblike socialne opore mladi prepoznajo v svojem življenju? 

 Kakšno je zadovoljstvo s socialno oporo mladih? 

6.3.1 Prepoznani viri in oblike socialne opore mladih 

Za odgovor na vprašanje, katere vire mladi prepoznajo, sem oblikovala tabelo, v kateri so 

anketiranci označevali, na katere ljudi v njihovem okolju se lahko obrnejo, ko potrebujejo 

pomoč ali podporo. Pri vsakem vprašanju so lahko označili več oseb oziroma virov (partner, 

starši, brat/sestra, sorodniki, sosedi, sodelavci, prijatelji). Za vsakim vprašanjem se je skrivala 

ena izmed oblik socialne opore: 

 emocionalna oblika opore (1. vprašanje), 

 materialna (instrumentalna) oblika opore (2. in 5. vprašanje), 

 informacijska oblika opore (3. vprašanje), 

 druženje (4. vprašanje). 

 

 M SD 

1. Sprejemam odgovornost za posledice svojih dejanj. 4,62 ,49 

4. Finančno sem neodvisen od staršev. 3,07 1,28 

3. S starši imam vzpostavljen odnos, v katerem imamo 

enakovredno vlogo. 
3,80 ,94 

5. Živim v lastnem gospodinjstvu (ne skupaj s starši). 2,89 1,57 
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Tabela 11: Frekvence in deleži prepoznanih virov socialne opore (N = 169) 

 

Anketiranci se po emocionalno obliko opore največkrat obrnejo k naslednjim virom: svojim 

prijateljem (82 %), staršem (76 %), malo manj k partnerju (61 %) in sorojencem (60 %). V 

najmanjšem odstotku pa na ostale sorodnike, sosede ali sodelavce.  

Materialno obliko opore, ki zajema finančno pomoč, jim največkrat nudijo starši (88 %) in 

partner (52 %), nekaj manj pa sorojenci (37 %) in prijatelji (30 %). V najmanjši meri se 

obračajo na ostale sorodnike, sodelavce in sosede. Ko potrebujejo pomoč pri različnih 

opravilih, se jih največ obrne na starše (79 %), nato jim sledijo prijatelji (69 %), sorojenci 

(59 %) in partner (58 %). Najmanj pa se obračajo na sorodnike, sosede in sodelavce. 

Ko anketiranci potrebujejo informacijsko obliko opore, npr. informacije ob večjih življenjskih 

spremembah, se največkrat obrnejo na svoje prijatelje (76 %), sledijo jim starši (70 %) in 

partner (54 %). Velik delež se jih obrača tudi na svoje sorojence (46 %), nekaj manj na 

sorodnike in sodelavce, najmanj pa na sosede.  

      partner  starši  brat/sestra  sorodniki  sosedi  sodelavci  prijatelji  

 1. Na koga se lahko 

obrnete, ko se znajdete 

v osebni stiski? 

  f (%) 103 (61) 129 (76) 101 (60) 53 (31) 22 (13) 22 (13) 138 (82) 

 2. Na koga se lahko 

obrnete, ko potrebujete 

finančno pomoč?  

  f (%) 88 (52) 148 (88) 62 (37) 39 (23) 3 (2) 7 (4) 51 (30) 

 3. Na koga se lahko 

obrnete, ko potrebujete 

informacije ob večji 

življenjski spremembi? 

  f (%) 92 (54) 118 (70) 77 (46) 48 (28) 20 (12) 37 (22) 128 (76) 

 4. Na koga se lahko 

obrnete, ko si želite 

druženja in pogovora? 

  f (%) 104 (62) 96 (57) 98 (58) 59 (35) 34 (20) 36 (21) 158 (93) 

 5. Na koga se lahko 

obrnete, ko potrebujete 

pomoč pri različnih 

opravilih? 

  f (%) 98 (58) 133 (79) 100 (59) 58 (34) 36 (21) 28 (17) 116 (69) 
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Za druženje se jih je 93 % odločilo, da bi izbralo svoje prijatelje. Njim sledi partner (62 %) in 

sorojenci (58 %). Velik odstotek anketirancev (57 %) bi izbralo za druženje svoje starše 

(57 %) in ostale sorodnike (35 %). Najmanj pa bi jih izbralo svoje sodelavce ali sosede.  

Iz rezultatov lahko zaključimo, da se mladi ne glede na obliko socialne opore v večini 

primerov obračajo na prijatelje, svoje starše in partnerja: 

 prijatelji največje vrednosti dosegajo pri emocionalni in informacijski opori ter 

druženju; materialni opori, ko govorimo o pomoči pri raznih opravilih, manj pa pri 

materialni opori, ki zajema finančno pomoč, 

 starši najvišje vrednosti dosegajo pri materialni obliki opore, tako v finančnem smislu 

kot pri pomoči pri raznih opravilih; prav tako zavzemajo visok delež pri nudenju 

emocionalne oblike opore in informacijske oblike opore ter druženju, 

 partner ima prav tako veliko vlogo pri vseh štirih oblikah opore, seveda za tiste, ki so 

poročeni ali v izven zakonski zvezi. Med anketiranci je namreč velik delež tistih, ki so 

samski (45 %) in si partnerja kot možnega vira niso mogli izbrati. 

Do podobnih ugotovitev so prišli Agneessens, Waege in Lievens (2006), ki ugotavljajo, da je 

ožja družina pomembna pri nasvetih glede večjih življenjskih odločitev in pri pogovorih o 

pomembnih zadevah, še posebej pa je pomembna pri materialni opori. Dremelj (2003) dodaja, 

da so starši ključni vir finančne pomoči. Ugotavlja tudi, da so poleg sorodstva za posameznika 

pomemben vir opore prijatelji, ki zasedajo velik delež pri vseh razsežnostih socialne opore, še 

posebej v primeru druženja. Norris in Tindale (1994 v Novak idr., 2004) sta ugotovila, da naj 

bi to botrovalo dejstvu, da imajo prijatelji podobne življenjske okoliščine in vrednote. Zato 

lahko prijatelji postanejo prav tako pomemben vir opore kot člani razširjene družine. Prav 

tako je ugotovljeno, da partner predstavlja pomemben vir pomoči, še posebej v primeru 

emocionalne opore in druženja (Dremelj, 2003). 

Dremelj (2003) še dodaja, da se ljudje največkrat obračajo na neformalne vire pomoči, na 

formalne pa se jih obrne le 5 %, in sicer v primeru bolezni in ko potrebujejo emocionalno 

oporo. Rezultati naše raziskave kažejo podobno, saj je med anketiranci 8 % tistih, ki so 

označili še druge vire pomoči, ki jih lahko uvrstimo med formalne. Izpostavili so gasilce, 

terapevta, psihologinjo in terapevtsko skupino, mentorje, duhovnike in redovnice, različna 

društva, psihiatra in psihoterapevta.  
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Zanimiv je podatek v raziskavi, ki pravi, da bi 57 % anketirancev za druženje izbralo starše. 

Med pregledovanjem slovenske in tuje literature nisem zasledila, da bi bil v kateri od raziskav 

delež staršev tako velik. V raziskavi omrežij Ljubljančanov (Novak idr., 2003) so ugotovili, 

da največ opore neformalnega druženja nudijo prijatelji (59 %), sorodniki (9 %) in partnerji 

(7 %). Ramsay, Jones in Barker (2007) so v raziskavi poročali, da študentje ZDA največ 

opore dobijo od prijateljev (62 %), partnerjev (21,6 %) in nazadnje od družine (3,7 %). 

Podobno ugotavlja tudi Pau Ching Lu (2007), ki je na vzorcu mladih, starejših od 20 let, 

ugotovil, da ožji sorodniki (starši, bratje, sestre) niso prav pogosti partnerji za druženje. To 

kaže na trend, da družina v postmoderni očitno pridobiva na vse večji pomembnosti in 

predstavlja najpomembnejši vir socialne opore, ki pokriva vse štiri oblike socialne opore. 

6.3.2 Zadovoljstvo mladih z njihovo socialno oporo  

V tem delu prikazujem ugotovitve o zadovoljstvu s kakovostjo prepoznanih virov pomoči, ki 

so jih anketiranci izpostavili v prejšnjem delu. 

Tabela 12: Vrednosti aritmetičnih sredin in standardnih odklonov za kakovost socialne opore (N = 169) 

 

Na podlagi izračunanih aritmetičnih sredin, ki pri vseh trditvah dosegajo vrednost nad 4, 

lahko zaključim, da mladi zaznavajo kakovost podpore oseb, ki so jih navedli med 

prepoznanimi viri kot (zelo) zadovoljivo. Mladi imajo krog ljudi, na katere se lahko obrnejo. 

Med neformalnimi viri so to največkrat starši, prijatelji ali partner, med formalnimi viri pa 

razna društva in druge organizacije. To kaže na dober znak, saj so po mnenju Kogovška in 

Ferligoja (2003) opore pomembne pri premagovanju ovir na poti v odraslost in socialni 

integraciji. Pri tem omenita, da gre za njihovo večpomenskost, ki se nanaša tako na 

emocionalne kot na interakcijske in komunikacijske razsežnosti.  

 M SD 

1. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, ki vam pomagajo, ko ste v osebni stiski? 4,30 ,79 

2. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, ko potrebujete materialno in finančno 

pomoč? 
4,38 ,74 

3. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, ko potrebujete določene informacije? 4,18 ,79 

4. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, na katere se lahko obrnete, ko si zaželite 

druženja? 
4,25 ,89 

5. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, ki vam pomagajo pri različnih opravilih? 4,21 ,77 
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Kljub temu je 8 % mladih na vprašanje, ki je spraševalo po dodatnem mnenju o kakovosti 

njihove opore, izpostavilo nekaj ovir, ki jim je treba nameniti pozornost. 

 Premalo časa za drugega: »Želela bi imeti več časa za prijatelje ali pa si ga večkrat 

vzeti za njih. V zadnjem letu sva bila s partnerjem precej zaposlena, zato sva prosti čas 

izkoristila za skupno preživljanje. Morda bi si želela, da bi si lahko večkrat vzela čas za 

prijatelje.« »Včasih si želim, da bi mi bližnji namenili več časa ali sami predlagali 

druženje.« 

 Premalo časa za samega sebe: »Ravno tako kot so (pomembni) drugi v oporo meni, 

sem jim na voljo tudi sama, kar pa ne redko pomeni, da (kratkotrajno) zmanjka časa meni 

za samo sebe. Tu še vedno iščem (bolj ali manj) zdravo ravnotežje.« 

 Pomanjkanje samozavesti: »Potrebovala bi več samozavesti, zaradi česar bi se v 

družbi počutila še bolj prijetno, lažje bi prosila za pomoč.« 

 Pomanjkanje empatije: »Več pozornosti na osebne stiske. Včasih imam težko obdobje, 

nobenemu se ne upam povedati, nihče pa tudi ne vpraša oz. opazi tega.« 

 Pomanjkanje oseb, ki jim lahko zaupam: »Mogoče so ljudje, ki jih prosim za nasvet 

oz. jim razložim svoje težave, včasih premalo odločni v nasvetih in se zdi, kot da niso 

prepričani, če je njihov nasvet sploh koristen. Obenem pa imam občasno občutek, da 

nimam osebe, s katero bi zares delil najgloblji del sebe.« »Želela bi si partnerja, ki bi mi 

bil na voljo in bi me podpiral.« 

Na ta trend so opozorili avtorji (Lavrič idr., 2010) v raziskavi Mladina 2010. Ugotavljajo, da 

postajajo pristna prijateljstva kot močna razmerja zelo zahtevna, saj so bila v preteklosti 

veliko bolj spontana, ljudje pa so si bili blizu, ker so si delili podobne življenjske poti in 

izkušnje. Na to sta opozorili tudi Rener (2002) in Ule (idr. 2000), ki ugotavljata, da mladi s 

tem poročajo o težavah, ki jih imajo pri vzpostavljanju pristnih prijateljstev kot močnih 

odnosov. Kot da bi jim primanjkovalo moči, ker so pod pritiskom različnih obremenitev 

prisiljeni vstopati v odnosne minimalizme in energetsko ter časovno varčevanje. 
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6.4. Vpliv izkušnje prostovoljstva na soočanje s prehodom v odraslost in zadovoljstvo s 

socialno oporo 

Zadnji del vprašalnika je bil namenjen tistim, ki so aktivni prostovoljci. Njihove odgovore 

sem združila glede na njihovo opredelitev, izpostavila ključne ugotovitve in jih podkrepila z 

izjavami mladih prostovoljcev. V tem delu odgovarjam na naslednji raziskovalni vprašanji: 

 Kako po mnenju prostovoljcev izkušnja prostovoljstva vpliva na prehode mladih v 

odraslost? 

 Kako po mnenju prostovoljcev izkušnja prostovoljstva vpliva na njihovo socialno 

oporo? 

6.4.1 Mnenje prostovoljcev o vplivu izkušnje prostovoljstva na prehode mladih v 

odraslost 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vpliv prostovoljstva na prehode mladih 

Za odgovor »da« se je odločilo 80 % mladih prostovoljcev. Izpostavljajo tri glavne vidike, 

zaradi katerih menijo, da prostovoljstvo vpliva na lažji prehod: 

 osebna in strokovna rast, 

 možnost zaposlitve, 

 integriranost v družbo. 

Osebno in strokovno rast si gradijo na podlagi različnih izkušenj in širine znanja: »Učenje 

novih veščin, ki jih v sklopu primarne socializacije in formalnega izobraževanja ne moremo 

pridobiti.« »S prostovoljstvom pridobivaš oziroma krepiš svoje kompetence in prek ljudi, s katerimi 

80 % 

3 % 
17 % 

Da Ne Delno da, delno ne
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delaš, spoznavaš sebe.« Prevzemajo več odgovornosti: »Meni osebno je pomagalo, in sicer sem na 

nek način dobila večji občutek samostojnosti, bila sem na trgu dela, prevzemala sem večje 

odgovornosti, bila odgovorna tudi za druge.« S tem se jim je povečala motivacija, izkušnje pa so 

jim odprle različne perspektive življenja: »Sama vem, da sem na določenih preizkušnjah potem 

psihično zrastla, ker se gora izkušenj le gradi in skozi celotno življenje polagamo opeke za našo goro. 

Tudi s tem se navajaš na delo, na samostojnost in predvsem sprejemaš odgovornost, kar splošno 

vpliva na osebnostno rast.« S prostovoljstvom so pridobili več organizacijskih kompetenc in 

izboljšali samozavest: »Nauči te samostojnosti, organizacije, izboljša samozavest in na splošno se 

mi zdi, da vpliva na širše obzorje mišljenja ter pripravi na soočanje z različnimi nepredvidljivimi 

situacijami, v katerih se znajdemo, ker pač smo ljudje.« Izpostavijo tudi občutek večje 

samostojnosti: »Učiš se večje odgovornosti, pridobivaš na samostojnosti, učiš se skrbeti za druge, 

naučiš se veliko novih spretnosti.« Prav tako omenjajo, da so prek povratnih informacij s strani 

mentorjev ali prostovoljcev pridobili občutek večje koristnosti in zavedanja močnih točk 

svojega delovanja: »Hitrejše osamosvajanje in pridobivanje življenjsko pomembnih izkušenj ter 

obenem povečana samozavest, šele ko sem začela s prostovoljstvom, sem prek mentorjev dobila 

feedback, kako dobra sem pri svojem delu, in se zavedala svojih močnih točk.« 

Nekaterim je uspelo, da so prek prostovoljstva dobili zaposlitev: »V tem hipu sem še zaposlena 

na področju, kjer sem pričela delati kot prostovoljka.« Prav tako so prišli do različnih možnosti za 

plačano delo: »Pridobila sem veliko kompetenc in znanj, ki mi koristijo v vsakdanjem življenju, prek 

prostovoljskega dela sem prišla tudi do različnih možnosti za različna plačana dela.« Na vprašanje, 

ali bi se želeli zaposliti na mestu, ki ga opravljajo kot prostovoljci, se jih je večina (83 %) 

opredelila za odgovor »da«. Na vprašanje, ali imajo v organizaciji možnost zaposlitve, pa 

prostovoljci v manjši meri odgovarjajo z »da« (19 %) in v večini »ne« (61 %). Kot »drugo« 

(19 %) so navedli, da čas ni ustrezen, saj tudi organizacije ne dobijo dovolj financ in sredstev, 

ki omogočajo zaposlovanje prostovoljcev. 

Vpliv prostovoljstva se po mnenju prostovoljcev kaže tudi v večji integriranosti v družbo, saj 

spoznavanje novih ljudi in razvijanje socialnih veščin pripomoreta k lažjemu vključevanju: 

»Najdeš isto misleče ljudi, se z njimi povežeš, so ti v oporo, pripadaš skupini, čutiš se koristnega in 

sprejetega.« »Razvijanje vključevanja in socialnih veščin pripomoreta k lažjemu vključevanju v družbo 

in svet.« 

Podobno ugotavlja Gril (2006), ki v svoji raziskavi  (Prosti čas mladih v Ljubljani) predstavi 

funkcije prostega časa. Omenja pomen neformalnega učenja, prek katerega mladi vstopajo na 

polja različnih dejavnosti, prek katerih spoznavajo svoje talente in nadalje razvijajo svoje 
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sposobnosti. Izpostavi vrstniško socializacijo, ki nas oblikuje individualno in nas nauči 

socialnih veščin. Naslednjo pa izpostavi razvoj socialnih kompetenc, s katerimi mladi 

pridobivajo znanja, koristna za vključevanje v širše družbeno dogajanje, sledi pa mu izkušnja 

svobode, ki mladim omogoča preizkušanje različnih vlog, družbenih pravil in tabujev.  

Vse funkcije so zajeli tudi prostovoljci. Prostovoljstvo mladim omogoča kakovostno 

preživljanje prostega časa. Obenem pa nudi možnost za razvoj samostojnosti, preizkušanja 

socialnih vlog, vrednotenje dosežkov in razvoj identitete. 

Med že ponujenimi področji so prostovoljci označevali, v kolikšni meri opažajo spremembe, 

ki se kažejo na individualni ravni. Izpostavljam tiste, ki dosegajo najvišje povprečne 

vrednosti. 

 

Prostovoljci kažejo izboljšave na naslednjih področjih:  

 samozavest in samozaupanje (M = 4,00),  

 večja iznajdljivost in fleksibilnost (M = 4,30),  

 vztrajnost in potrpežljivost (M = 4,20),  

 preizkušanje novih stvari (M = 4,00),  

 aktivno zavzemanje stališč (M = 3,92),  

 pridobljena strokovna znanja in spretnosti (M = 4,3 1), 

 pridobljene socialne in komunikacijske spretnosti (M = 4,24),  

Slika 2: Prikaz povprečnih vrednosti posameznih področij (N = 69) 
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 pridobljene organizacijske spretnosti (M = 3,92), 

 sposobnost dela v skupini (M = 3,87), 

 izboljšanje na področju samodiscipline in organiziranosti časa (M = 3,74),  

 sprejemanje odločitev (M = 3,93). 

Za odgovor »ne« se je opredelilo 3 % anketirancev. Ti so mnenja, da je prehod povezan z 

vplivom družinskih razmer in karakterja osebe in ne toliko s samim prostovoljnim delom. 

Za odgovor »delno da, delno ne« (17 %) so mladi izpostavili naslednja področja, ki jih lahko 

uvrstimo med ovire prostovoljnega dela: 

 (Ne)plačano prostovoljno delo: »Aktivnost in vključenost ter občutek koristnosti so zelo 

dobrodošli, obenem pa gre tudi za strokovna znanja in vložen čas, ki ni plačan. In da lahko 

(pre)živiš, je potreben tudi denar.« 

 Izkoriščanje prostovoljstva kot zaposlitev: »Gotovo lahko kakšne kompetence koristijo, 

glede dejanskega učinka pa se mi zdi, da ni ravno velik. Lahko pripomore k občutku 

koristnosti, pridobivanju kompetenc in širjenju obzorij. Žal pa prostovoljstvo postaja 

nadomestilo zaposlitvenih možnosti za mlade. Povsod ponujajo le prostovoljstvo, tudi kot 

nadomestilo, npr. pomanjkanja kadrov v določenih organizacijah. Kar seveda nikakor ni isto 

kot zaposlitev.« 

 

Prostovoljci se zavedajo, da prostovoljstvo ne nudi finančne opore, ki je trenutno največji 

problem mladih. Podobne ovire so bile ugotovljene tudi v raziskavi, ki jo je naredila Gril 

(2007). V splošnem so za mlade prostovoljce največja ovira denarne težave, nizek ugled 

prostovoljstva v javnosti in vodenje prostovoljcev v organizaciji. Vedno več je tudi 

organizacij, ki služijo na račun prostovoljcev, saj računajo za opravljanje prostovoljnega dela. 

Poleg tega se opozarja na nizek ugled prostovoljcev v javnosti, saj se daje večji poudarek 

akademski uspešnosti, poleg tega pa še velikokrat ne dobijo priznanja za delo. Različne 

organizacije poročajo tudi o pomanjkljivi zakonodaji in nezadostni urejenosti tega področja. 
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VPLIV 

PROSTOVOLJSTVA 

NA PREHODE 

MLADIH  

ZAPOSLITEV: 

- prek poznanstev do različnih 

možnosti za delo 

- možnost zaposlitve v 

organizaciji 

INTEGRACIJA V DRUŽBO:  

- spoznavanje novih ljudi 

- razvijanje socialnih veščin 

- povečan občutek pripadnosti 

PREPOZNANE OVIRE:  

- (ne)plačano prostovoljno delo 

- izkoriščanje prostovoljstva 

namesto zaposlitve 

- neustreznost časa; ni financ in 

sredstev za nova zaposlovanja 

OSEBNA RAST: 

- povečana samozavest in 

samozaupanje 

- večja vztrajnost in izboljšanje 

na področju samodiscipline in 

organiziranosti časa 

- prepoznane močne točke 

svojega delovanja 

- sprejemanje odločitev in 

odgovornosti 

- občutek večje samostojnosti 

in koristnosti 

- večja potrpežljivost 

STROKOVNA RAST:  

- preizkušanje novih stvari 

- aktivno zavzemanje stališč 

- pridobljena strokovna znanja  

- pridobljene socialne in komunikacijske 

spretnosti 

- pridobljene organizacijske spretnosti 

- sposobnost dela v skupini  

- večja motivacija za delo 

- večja iznajdljivost in fleksibilnost  

 

Slika 3: Vpliv prostovoljstva na prehode 

mladih 
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6.4.2 Mnenje prostovoljcev o vplivu izkušnje prostovoljstva na njihovo socialno oporo 

 

Da prostovoljstvo pozitivno vpliva na socialno oporo prostovoljcev, se jih je opredelilo 51 %. 

Izpostavili so dva vidika, zaradi katerih menijo, da je njihova opora bolj kakovostna: 

 širjenje socialne mreže, 

 posledično pridobljene dodatne oblike opore in pomoči.  

S širjenjem mreže so pridobili nove prijateljske vezi z ostalimi prostovoljci, uporabniki in 

sodelavci: »Družim se z ljudmi iz moje okolice, s katerimi brez prostovoljnega dela ne bi imela stikov. 

V stiski se lahko zanesem na njih. Lahko bi rekla, da sem našla novo družino, prijatelje, s katerimi 

lahko sodelujem ne le profesionalno, ampak tudi zasebno.« Prav tako se jim je s širjenjem mreže 

povečal občutek pripadnosti, obenem pa so si osmislili svoj prosti čas: »Več ljudi poznam, vem, 

na koga se lahko zanesem, in vem, kje lahko poiščem kakšne informacije, sem del družbe.« 

Prek druženja, skupinskega razpravljanja o dilemah in aktualnih temah so si pridobili dodatne 

vire, ki jim nudijo čustveno in informacijsko obliko opore: »Vsekakor sem pridobila poznanstva 

in s tem tudi novo čustveno oporo, nove ljudi za druženje in tudi brainstorming glede dilem, ki so nam 

skupne ali pa tudi le moje ali le njihove.« S tem pa so si pridobili nove izkušnje in večji občutek 

smiselnosti in koristnosti: »Nova poznanstva in prijatelji, ki mi lahko priskočijo na pomoč, ko jo 

bom potrebovala, nove izkušnje, večja smiselnost in koristnost.« Izpostavijo tudi to, da je izkušnja 

prostovoljstva vplivala na boljši pogled na svet in razumevanje ljudi okrog sebe ter 

sprejemanje in dajanje socialne opore: »Več znancev, več strokovne podpore na področju dela, 

deležna sem različnih pogledov na dane situacije, ki so lahko tudi težke, prav tako se je izboljšal moj 

osebni pogled na svet ter s tem tudi sprejemanje socialne opore in njenega dajanja.« 

Da 
51 % 

Ne 
17 % 

Delno da, 
delno ne 

32 % 

Graf 2: Vpliv izkušnje prostovoljstva na zadovoljstvo s socialno oporo 
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Za odgovor »delno da, delno ne« se je opredelilo 32 % prostovoljcev. Ti izpostavijo: 

 Različnost društev: v nekaterih je za oporo dobro poskrbljeno, v nekaterih ne: »V 

društvu, v katerem sem sedaj, nimam tesnih prijateljev, kjer sem delala prej kot prostovoljka, 

pa sem imela tesno socialno oporo.« 

 Pridobitev novih poznanstev, a ta niso trdna in ne nudijo močne socialne opore: 

»Pridobila sem si kakšen nov kontakt v okviru področja, v katerem sem delovala, ampak nekaj 

zelo bistvenega se ni spremenilo.« »Na nekaterih področjih se je socialna opora izboljšala, 

vendar nič konkretnega, samo kje pa kje se je dopolnil del sestavljanke, bolj sem pridobila 

veze in poznanstva kot pa nove prijatelje.« 

 Poudarek na izkušnjah, ne socialni opori: »Socialna opora je bila že prej dobra, to je le 

dodatna dejavnost, kjer se samoizpolnjujem.« 

 Lasten doprinos: »Kot prostovoljec lahko spoznaš veliko ljudi, na katere se potem lahko 

obrneš, ko iščeš zaposlitev. Po drugi strani pa moram reči, da nimam nekega občutka, da bi s 

prostovoljnim delom veliko pridobila. Morda tudi zaradi tega, ker sem se premalo angažirala. 

Večinoma sem opravljala prostovoljstvo v individualni obliki – z otrokom sem delala 

individualno, tako da se nisem posebej pripravljala na srečanje. Če bi delala v skupini, bi bilo 

verjetno drugače. Morda bom kasneje, ko bom imela službo, ugotovila, kaj vse sem pridobila s 

prostovoljnim delom.« 

Pri odgovoru »ne« (17 %) pa so navajali naslednje vzroke: 

 Ni večjih sprememb na socialnem področju, ker je bila kakovost že prej odlična: 

»Oporo tistih, ki mi največ pomenijo, imam že odkar pomnim. Sočasno pa imajo oni tudi mojo 

(v najboljši meri, kot je le-ta možna).« 

 Profesionalen odnos v organizacijah: »Kolegi, ki sem jih pridobila v organizacijah, niso 

moji prijatelji. So zgolj kolegi – nanje se ne obračam, ko imam probleme, potrebe, želje. Oni 

so moji "strokovni sodelavci".« 

 Iskanje socialne opore le pri najbližjih osebah: »Socialno oporo imam pri bližnjih in ne 

v organizaciji kot prostovoljka.« 

Iz rezultatov lahko vidimo, da vpliv prostovoljstva na njihovo socialno oporo mladi 

prostovoljci zaznavajo drugače. Glede na njihove odgovore in izjave bi jih lahko razvrstili v 

tri skupine:  

1. med prve spadajo tisti, ki so odprti za spoznavanje novih ljudi in jih dokaj hitro 

vključijo v socialno mrežo; 
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2. v drugo skupino spadajo tisti, ki so zadovoljni s kakovostjo svoje socialne opore in ne 

vidijo potrebe po tem, da bi si jo razširili z ljudmi, ki jih spoznajo v organizaciji. 

Ostale zato dojemajo kot sodelavce, »veze«; 

3. v tretjo skupino spadajo tisti, ki prostovoljstva ne zaznavajo kot možnega vira za 

izboljšanje kakovosti socialne opore, temveč kot dodaten vir izkušenj. 

Lahko opazimo, da le tisti, ki spadajo v prvo skupino, prostovoljstvo dojemajo kot možno 

omrežje socialne opore in jim predstavlja dodaten vir socialne opore. Prostovoljci v drugi in 

tretji skupini pa ne vidijo potrebe po razširjanju svoje socialne mreže, ohranjajo bolj 

profesionalen odnos in prostovoljstvo zaznavajo kot dodaten vir izkušenj, ne kot možnost za 

širitev socialnega omrežja.  

Glede na to se mi zastavljata dodatni vprašanji:  

 Kateri dejavniki vplivajo na to, v katero skupino se posameznik uvršča? 

 Kakšna je motivacija oziroma vzgib posameznika za prostovoljno delo? 

Dejavniki, ki vplivajo na zaznavanje prostovoljstva kot omrežja socialne opore 

Newcomb in Keefe (v Rogelj idr., 2004) menita, da so posamezniki, ki so bolj družabni, bolj 

sproščeni v različnih situacijah, kar vpliva na dajanje in prejemanje ter zaznavo socialne 

opore. Tisti, ki prejemajo več socialne opore, so v primerjavi s tistimi, ki je prejemajo manj, 

navadno boljšega zdravja in počutja ter se opisujejo kot ljudje s pozitivnim pogledom na svet. 

Na drugi strani pa bo posameznik, ki ni zadovoljen s svojimi odnosi in jih ne ocenjuje kot 

pristne, slabše ocenjeval prejeto socialno oporo. Podobno ugotavlja Kogovšek (2001), ki v 

raziskavi posameznike opredeli glede na ekstravertirano in introvertirano osebnost. Za prve 

velja, da so bolj odprti, poznajo več ljudi, so bolj družabni in na splošno bolj zadovoljni s 

kakovostjo socialne opore. Introvertirane osebe pa imajo manjša omrežja, poročajo o nižjem 

zadovoljstvu s socialno oporo, slabše ocenjujejo svoje prijateljske veze, so bolj zadržani, 

nasploh se manj obračajo po pomoč. 

Na podlagi teh ugotovitev bi lahko rekli, da je zaznavanje socialne opore odvisno od 

posameznikovih osebnostnih značilnosti in prejšnjih odnosov, ki jih ima znotraj svoje 

socialne mreže. Newcomb in Keefe (v Rogelj idr., 2004) poleg teh dveh značilnosti dodajata 

še vpliv razlik v medosebnih značilnostih posameznikov.  
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Prav tako bi izpostavila tudi način dela v organizacijah, saj prostovoljci navajajo, da je 

kakovost odvisna tudi od organizacije, v kateri so prostovoljci. Grossman in Furano (2002) 

pravita, da če v organizaciji ne pripravijo ustrezne podlage, ki bo prostovoljcem v pomoč in 

bo vodila njihovo delo, bodo le-ti ostali neučinkoviti in zadržani. Zato je treba prostovoljce 

čim več podpirati, evalvirati in izobraževati, rezultat pa je produktivnost in zadovoljstvo 

prostovoljcev. Ramovš (2007) kot eno od oblik izobraževanja in podpore opisuje intervizijsko 

skupino, ki je potrebna za krepitev in vzdrževanje prostovoljske kondicije. Prostovoljci si na 

teh srečanjih izmenjujejo izkušnje, se izobražujejo, rešujejo nastale težave in se družijo. Na 

drugi strani pa premalo zagotovljene podpore, občutek izkoriščanja posameznikov, napet 

odnos med prostovoljcem in sodelavci, razočaranje zaradi slabo organiziranega dela privedejo 

do občutka prikrajšanosti in izgorelosti (Mikuš Kos, 2002). Kogovšek (2001) ugotavlja, da se 

razlogi za nezadovoljstvo s kakovostjo kažejo prek občutka, da je prejemnik opore ob prejeti 

opori preveč nadzorovan in v njem to sproži občutek nekompetentnosti ali pa je opora 

neustrezna za konkretno situacijo in tako opora zgubi namen in povzroči občutek 

nezadovoljstva.  

Motivacija prostovoljcev 

Z motivi sta se ukvarjala Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela in 

Slovenska filantropija (Peterlin, 2005), ki sta razvila model motivov posameznika za 

prostovoljno delo. Motivi obstajajo na več nivojih: osebna rast, pridobivanje znanja in 

izkušenj, širjenje socialne mreže, pridobitev statusa v družbi in aktivno državljanstvo. Glavni 

motivi pa se skrivajo v treh vrstah motivacije (Hanžek in Gregorič, 2001): prvi zajema 

tradicionalni tip, ki vključuje solidarnost, čast, vero, možnost dajati in prispevati k družbi, 

drugi je moralno-altruistični, kjer so v ospredju usmiljenje, sočutje, občutek dolžnosti, tretji 

pa je post-materialistični tip, znotraj katerega je izpostavljena posameznikova lastna potreba 

in zavedanje o potrebah drugih po socialnih stikih in varnosti, kot so pridobivanje izkušenj, 

osebno zadovoljstvo in še drugi razlogi. Zadnji tip bi lahko ustrezal prostovoljcem v naši 

raziskavi. 

Prostovoljci so pri odprtem vprašanju omenjali osebno rast, pridobljene izkušnje, uvid v svoje 

življenje, pridobivanje samostojnosti in samozavesti, možnost zaposlitve, pripadanje 

skupini … Pri odločitvi za prostovoljno delo so v največji meri izpostavljali pridobitev 

izkušenj z delom z ljudmi (94 %), preveriti poklicne zmožnosti (katere kompetence že imajo 

in katere še lahko pridobijo) (81 %), aktivno prispevati k družbi (78 %), pomagati ljudem v 
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stiski (72 %) in delati na sebi (70 %) ter izboljšati komunikacijo z ljudmi (61 %). Nekaj manj 

se odločajo zaradi izkoriščenja svojega prostega časa (52 %) in preizkušanja svojih meja in 

zmožnosti (51 %). V najmanjši meri pa se odločajo zaradi pripadanja skupini (45 %), 

pridobivanja novih prijateljev (43 %), pridobivanja samozavesti (35 %) in javnega delovanja 

(33 %). Kot drugo so navedli, da so se odločili zaradi poklicne poti, dobre volje in boljšega 

počutja (4 %). 

 

Našteti elementi in odločitve kažejo na veliko osredotočenost nase. Seveda ne smemo 

zanemariti dejstva, da se v veliki meri odločajo tudi zaradi pomoči drugim in aktivnega 

prispevanja družbi, vendar pa elementi samoosredotočenosti vseeno prevladajo. Arnett (2006 

v Puklek in Zupančič, 2011) za slednjo meni, da je njen cilj pridobivanje samostojnosti, ki jo 

mladi zaznavajo kot temeljno merilo za vstop. To pomeni, da prostovoljstvo spodbuja k 

samostojnosti, za katero Arnett meni, da temelji na pripravljenosti za partnerstvo, starševstvo, 

vlogo na delovnem mestu in v širši družbeni skupnosti. 

 

 

 

 

Graf 3: Odločitev za prostovoljno delo 
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VPLIV 

PROSTOVOLJSTVA 

NA SOCIALNO 

OPORO MLADIH 

ŠIRJENJE SOCIALNE 

MREŽE: 

- pridobitev novih 

prijateljskih vezi 

- povečan občutek 

pripadnosti 

- osmišljanje prostega 

časa 

PRIDOBITEV DODATNIH OBLIK SOCIALNE 

OPORE: 

- druženje  skupinsko razpravljanje o dilemah 

in aktualnih temah 

- čustvena in informacijska oblika socialne 

opore  večji občutek smiselnosti in 

koristnosti, bolj pozitiven pogled na svet in 

razumevanje ljudi okrog sebe 

- sprejemanje in dajanje socialne opore 

ZAZNANE TRI SKUPINE PROSTOVOLJCEV: 

1. Med prve spadajo tisti, ki so odprti za spoznavanje novih ljudi 

in jih dokaj hitro vključijo v socialno mrežo. 

2. V drugo skupino spadajo tisti, ki so zadovoljni s kakovostjo 

svoje socialne opore in ne vidijo potrebe po tem, da bi si jo 

razširili z ljudmi, ki jih spoznajo v organizaciji. Ostale zato 

dojemajo kot sodelavce, »veze«. 

3. V tretjo skupino spadajo tisti, ki prostovoljstva ne zaznavajo kot 

možnega vira za izboljšanje kakovosti socialne opore, temveč 

kot dodaten vir izkušenj. 

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA 

ZAZNAVO PROSTOVOLJSTVA 

KOT OMREŽJA SOCIALNE 

OPORE:  

- različnost društev in način dela v 

organizacijah (profesionalen 

odnos, mentorji ne nudijo močne 

socialne opore) 

- posameznikove osebnostne 

značilnosti in prejšnji odnosi  

poudarek na pridobljenih 

izkušnjah, ne socialni opori, 

dovolj kakovostna že prej, iskanje 

opore le pri najbližjih osebah 

MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV: 

- pridobitev izkušenj z delom z ljudmi (94 %) 

- preveriti poklicne zmožnosti (katere kompetence 

že imajo in katere še lahko pridobijo) (81 %)  

- aktivno prispevati k družbi (78 %) 

- pomagati ljudem v stiski (72 %) 

- delati na sebi (70 %)  

- izboljšati komunikacijo z ljudmi (61 %) 

 

          zaznana samoosredotočenost  cilj: samostojnost 

Slika 4: Vpliv prostovoljstva na 

socialno oporo mladih 
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6.5 Primerjava prostovoljcev in neprostovoljcev v zadovoljstvu s trenutno življenjsko 

situacijo, doseženimi merilniki odraslosti in pri zadovoljstvu s socialno oporo 

Glede na fokus raziskovanja, pri katerem se osredotočam na razlike med prostovoljci in 

neprostovoljci, me je zanimalo, ali obstajajo razlike na področjih, ki so predmet našega 

raziskovanja – doseženi merilniki odraslosti, zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo in 

zadovoljstvo s socialno oporo – med tistimi, ki so aktivni prostovoljci, in tistimi, ki to niso. 

To sem preverjala s tremi hipotezami, ki sem jih statistično preverjala s t-preizkusom za 

neodvisne spremenljivke.  

6.5.1 Zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo med prostovoljci in neprostovoljci 

 H2: Med prostovoljci in mladimi, ki niso prostovoljci, obstojijo statistično pomembne 

razlike v splošnem zadovoljstvu s trenutno življenjsko situacijo.  

Tabela 13: Prikaz povprečnih vrednosti t-testa za neodvisne vzorce 

 

 

 

 

Tabela 14: T-preizkus za neodvisne vzorce 

 

 

 

 

 

 

Povprečna ocena v zadovoljstvu s trenutno življenjsko situacijo pri aktivnih prostovoljcih 

znaša 17,81; pri neprostovoljcih pa 16,74. Statistična pomembnost F-testa homogenosti 

varianc (p) znaša 0,727. Ker je p > 0,05, razlike med variancama obeh skupin niso statistično 

pomembne, torej sta varianci približno enaki. V povprečju so tisti, ki so aktivni prostovoljci, 

bolj zadovoljni s trenutno situacijo (M = 17,81; SD= 3,89) kot pa tisti, ki niso prostovoljci 

(M = 16,74; SD = 3,97), vendar pa ta razlika ni statistično pomembna: t (167) = 1,737, 

 
Ali se trenutno poslužujete aktivnega 

prostovoljnega dela? 

N M SD 

Zadovoljstvo s 

trenutno situacijo 

da 69 17,81 3,89 

ne 100 16,74 3,97 

 Levenov test enakosti 

varianc 

Preizkus enakosti aritmetičnih 

sredin 

F p t df p 

Zadovoljstvo s 

trenutno življenjsko 

situacijo 

Enakost 

varianc 
,122 ,727 1,737 167 ,084 
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p > 0,05. Hipotezo tako zavrnemo. Med aktivnimi prostovoljci in neprostovoljci nisem uspela 

dokazati razlik v zadovoljstvu s trenutno življenjsko situacijo.  

Kljub temu da sem hipotezo H2 ovrgla, pa me je vseeno zanimalo, ali obstajajo razlike med 

prostovoljci in neprostovoljci glede posameznih trditev. Naredila sem preizkus aritmetičnih 

sredin za vsako trditev posebej.  

Tabela 15: Prikaz povprečnih vrednosti za posamezne trditve 

 

Tabela 16: T-preizkus za neodvisne vzorce za posamezne trditve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali se trenutno 

poslužujete aktivnega 

prostovoljnega dela? 

N M SD 

1. V mnogih pogledih je moje življenje precej podobno 

idealnemu.  

da 69 3,54 ,99 

ne 100 3,28 1,08 

2. Pogoji, v katerih sem trenutno, so odlični. 
da 69 3,49 1,01 

ne 100 3,25 ,99 

3. Zadovoljen sem s svojim življenjem. 
da 69 4,03 ,86 

ne 100 3,76 ,94 

4. Do sedaj sem izpolnil najbolj pomembne stvari, ki si jih v 

življenju želim. 

da 69 3,20 ,94 

ne 100 3,08 ,99 

5. Če bi živel svoje življenje še enkrat, ne bi skoraj ničesar 

spremenil. 

da 69 3,55 1,20 

ne 100 3,37 1,13 

 Levenov test 

enakosti varianc 

Preizkus enakosti aritmetičnih 

sredin 

F p t df p 

1. V mnogih pogledih je moje 

življenje precej podobno 

idealnemu.  

Enakost varianc 1,132 ,289 1,563 167 ,120 

2. Pogoji, v katerih sem trenutno, 

so odlični. 
Enakost varianc ,025 ,875 1,547 167 ,124                  

3. Zadovoljen sem s svojim 

življenjem. 
Enakost varianc 4,319 ,039 1,889 167 ,061                 

4. Do sedaj sem izpolnil najbolj 

pomembne stvari, ki si jih v 

življenju želim. 

Enakost varianc ,121 ,728 ,806 167 ,421                

5. Če bi živel svoje življenje še 

enkrat, ne bi skoraj ničesar 

spremenil. 

Enakost varianc 1,014 ,315 ,992 167 ,323                
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Pri vseh trditvah je p > 0,05 razen pri eni trditvi je p ≤ 0,05. Ugotovila sem, da se prostovoljci 

in neprostovoljci statistično razlikujejo le v trditvi »Zadovoljen sem s svojim življenjem«. V 

povprečju so torej prostovoljci bolj zadovoljni s svojim življenjem (M = 4,03) kot pa tisti, ki 

niso prostovoljci (M = 3,76).  

To ugotovitev lahko pripišemo dejstvu, da prostovoljno delo človeka bogati, saj s tem ko 

namenimo pomoč nekomu drugemu, na nek način pomagamo tudi sebi oziroma imamo neko 

zadovoljstvo. To se je pokazalo tudi v raziskavi, saj prostovoljci zase menijo, da so pridobili 

občutek večje koristnosti: »Ko se srečaš z različnimi pomoči potrebnimi ljudmi, ko prisluhneš 

njihovim zgodbam, se mnogokrat zamisliš nad svojim življenjem (vsaj sama sem se). Včasih so prav te 

zgodbe tiste, ki ti vlijejo motivacijo, ko sam misliš, da ne gre ravno najbolje, in si se znašel na mrtvi 

točki, včasih pa te spomnijo na to, kako čudovito družino imaš, ki ti iz dneva v dan stoji ob strani.«  

Prav tako sem ugotovila, da ima prostovoljstvo pozitivne učinke na samega posameznika, saj 

se mu širi socialna mreža, pridobi izkušnje in nove kompetence za delo z ljudmi, poveča se 

mu samozavest, dela na sebi in svoji osebni rasti … Vse to pa lahko vpliva na večje 

zadovoljstvo posameznika, še posebej če posameznik pri sebi vse te spremembe opazi in jih 

zazna kot svoje močne točke. Ramovš (2001) podobno zapiše, da je prostovoljstvo v 

postmodernem času osnovna oblika solidarnosti, hkrati pa tudi samopomoč, saj kdor pomaga 

drugemu, koristi tudi samemu sebi.  

6.5.2 Doseženi merilniki odraslosti med prostovoljci in neprostovoljci 

V okviru proučevanja prostovoljnega dela in prehodov v odraslost sem si zastavila hipotezo, 

ki pravi, da se prostovoljci in neprostovoljci statistično pomembno razlikujejo. Na podlagi 

raziskane literature in mnenja prostovoljcev sem predvidevala, da tisti, ki so prostovoljci, 

dosegajo več merilnikov odraslosti. 

 H3: Mladi z aktivno izkušnjo prostovoljstva dosegajo več meril v odraslosti kot mladi 

brez aktivne izkušnje prostovoljstva. 

Tabela 17: Prikaz povprečnih vrednosti aritmetičnih sredin 

 

 

 

 

 
Ali se trenutno poslužujete 

aktivnega prostovoljnega 

dela? N M SD 

Merilniki 

odraslosti 

da 69 105,55 14,44 

ne 100 112,85 15,60 
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Tabela 18: T-preizkus za neodvisne vzorce 

 

 

 

 

Povprečna ocena pri doseženih merilnih v odraslost pri prostovoljcih znaša 105,55; pri 

neprostovoljcih pa 112,85. Statistična pomembnost F-testa homogenosti varianc (p) znaša 

0,330. Ker je p ≤ 0,05, so razlike med variancama statistično pomembne. Rezultati kažejo, da 

obstajajo statistično pomembne razlike v doseganju meril v odraslosti med prostovoljci in 

neprostovoljci. Vendar pa so rezultati pokazali, da v povprečju tisti, ki niso prostovoljci, 

dosegajo več merilnikov odraslosti (M = 112,85; SD = 15,60) kot tisti, ki so prostovoljci 

(M = 105,55; SD = 14,44). Hipotezo tako delno sprejmemo, saj smo dokazali statistično 

pomembno razliko merilnikov odraslosti. 

Na prostovoljstvo tako ne moremo gledati širše in trditi, da je prostovoljstvo indikator, ki 

zagotavlja doseganje več merilnikov, temveč ožje, pri čemer lahko trdimo, da prostovoljstvo 

vpliva na izboljšanje posameznikovega življenja in posameznikove osebnosti, kar so dokazale 

že ostale študije in naša raziskava. Prostovoljci so namreč naštevali predvsem učinke in 

spremembe, ki so jih opazili na individualni ravni. Te pa jim pomagajo pri lažjem soočanju s 

prehodom.  

6.5.3 Zadovoljstvo z viri socialne opore med prostovoljci in neprostovoljci 

V okviru proučevanja prostovoljnega dela in koncepta socialne opore sem si zastavila 

hipotezo, ki pravi, da se prostovoljci in neprostovoljci statistično pomembno razlikujejo v 

zadovoljstvu z njihovo socialno oporo. Predvidevala sem, da so tisti, ki so prostovoljci, z njo 

bolj zadovoljni. To sem sklepala na podlagi raziskane literature in odgovorov prostovoljcev 

na vprašanje, kako izkušnja prostovoljstva vpliva na kakovost njihove socialne opore. 

 H4: Mladi z aktivno izkušnjo prostovoljstva so bolj zadovoljni s svojo socialno oporo 

kot mladi brez aktivne izkušnje prostovoljstva. 

 

Levenov test enakih 

varianc 

Preizkus enakosti 

aritmetičnih sredin 

F p t df p 

Merilniki 

odraslosti 

Enakost 

varianc 

,954 ,330 -3,080 167 ,002 
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Tabela 19: Prikaz povprečnih vrednosti aritmetičnih sredin 

 

 

 

 

Tabela 20: T-preizkus za neodvisne vzorce 

 

 

Povprečna ocena v zaznavanju kakovosti socialne opore pri aktivnih prostovoljcih znaša 

21,37; pri neprostovoljcih pa 21,26. Statistična pomembnost F-testa homogenosti varianc (p) 

znaša 0,634. Ker je p > 0,05, razlike med variancama obeh skupin niso statistično pomembne, 

torej sta varianci približno enaki. V povprečju so tisti, ki so aktivni prostovoljci, bolj 

zadovoljni s kakovostjo njihove socialne opore (M = 21,37; SD = 2,78) kot pa tisti, ki niso 

prostovoljci (M = 21,26; SD = 3,89), vendar pa ta razlika ni statistično pomembna: 

t (167) = 0,212, p > 0,05. Hipotezo tako zavrnemo. Med aktivnimi prostovoljci in 

neprostovoljci nisem uspela dokazati razlik v kakovosti njihove socialne opore.  

Glede na ugotovitve, da vsi prostovoljci prostovoljstva ne zaznavajo kot dodatnega vira 

socialne opore, rezultat, da je zadovoljstvo s kakovostjo tako prostovoljcev kot 

neprostovoljcev glede na povprečno vrednost skoraj enako, ne preseneča.  

 

 

 

 

 

 

Ali se trenutno poslužujete 

aktivnega prostovoljnega dela? N M SD 

Zadovoljstvo s 

socialno oporo 

da 69 21,37 2,78  

ne 100 21,26 3,89 

 

Levenov test enakosti 

varianc 

Preizkus enakosti aritmetičnih 

sredin 

F p t df p 

Zadovoljstvo s 

socialno oporo 

Enakost 

varianc 

,227 ,634 -,212 167 ,832 
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IV. SKLEPNE MISLI 

»Ni statusa, ni panike.« Res ni panike?! 

V magistrskem delu sem raziskovala, kako prostovoljstvo vpliva na prehode mladih v 

odraslost in zadovoljstvo njihove socialne opore. Modernizacija v dvajsetem stoletju je 

namreč najbolj vplivala na spremembe odraščanja in proces mladosti. Na podlagi literature in 

osebnega zanimanja sem se odločila, da tematiko podrobno raziščem, primerjalno raziskavo 

sem izvedla na vzorcu med tistimi, ki so prostovoljci, in tistimi, ki to niso. V sklepu strnem 

ugotovitve, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja in hipoteze, ter ponudim nekaj možnih 

razmišljanj in smernic za nadaljnje raziskovanje omenjenega področja.  

Mladi izpostavijo tri področja soočanja s prehodom v odraslost – značilnosti, strategije in 

subjektivni vidik doživljanja. Največje ovire, ki jih mladi zaznavajo, so odvisnost (finančna, 

stanovanjska), brezposelnost in »neslišanost« s strani odraslih. Kot uspešen prehod zato 

izpostavijo neodvisno življenje, ki vključuje lastno gospodinjstvo, zaposlitev in ustvarjanje 

lastne družine. Subjektivni vidik doživljanja vključuje čustva in občutke, ki jih mladi 

doživljajo v tem obdobju. V največji meri izpostavijo negotovost in strah pred prihodnostjo, 

njima pa sledi še vrsta neprijetnih občutkov in čustev. Nekateri se zato poslužujejo raznih 

strategij: delo na sebi in skrb zase, iskanje dodatne socialne opore in intenzivno iskanje 

načinov za samostojno življenje. 

S hipotezo, s katero sem predvidevala povezanost med doseženimi merilniki odraslosti in 

zadovoljstvom s trenutno življenjsko situacijo, sem uspela dokazati, da je povezava statistično 

pomembna. Mladi, ki dosegajo več merilnikov, so posledično tudi bolj zadovoljni. V našem 

primeru, kot se je izkazalo že v kvalitativnem delu raziskave, sta največji problem za 

nezadovoljstvo prav finančna in stanovanjska odvisnost. Ugotovitve o doseženih merilnikih 

odraslosti se namreč bistveno ne razlikujejo od rezultatov slovenskih in tujih raziskovalcev. 

Na splošno kažejo, da so prevzemanje odgovornosti za lastna dejanja, samostojno odločanje, 

oblikovanje odnosa s starši, v katerem imajo vsi enakovredno vlogo, in finančna neodvisnost 

najpomembnejša merila pri opredelitvi odraslosti s perspektive mladih na prehodu. Manj so 

jim pomembna kronološka starost in biološka merila, še manj pa prevzemanje socialnih vlog 

– poroka/starševstvo. 

Rezultati nakazujejo, da je brezposelnost osrednji dejavnik tveganja za mlade, ki predstavlja 

finančno in bivanjsko odvisnost ter prispeva k naraščanju tveganja izključenosti. Vpliva na 
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splošno zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo mladih in duševno zdravje mladih. Pri 

tem je treba upoštevati tudi številne druge dejavnike v posamezniku (starost, spol, odnos do 

dela, osebna ranljivost) in njegovem okolju (socialna opora), ki sovplivajo na položaj 

brezposelnosti. Najpomembnejše varovalne dejavnike mladim predstavljajo socialne opore, 

zato je integracija v socialne mreže ključnega pomena.  

Ugotovitve raziskovanja socialne opore kažejo, da so mladi zadovoljni z njihovo socialno 

oporo. Največkrat se po pomoč in podporo obrnejo na neformalne vire (svoje starše, prijatelje 

ali partnerja), v zelo majhnem številu pa na formalne vire pomoči. Prijatelji, partner in starši 

se pojavljajo kot pomembni viri pri nudenju vseh štirih oblik socialne opore. Vseeno pa starši 

zavzemajo največji delež pri nudenju finančne podpore. Družinska podpora tako predstavlja 

najpomembnejši in osrednji varovalni dejavnik mladih. Morda je razlog tudi v tem, da 

nekateri mladi opozarjajo, da postmoderni čas sili v odnosne minimalizme (premalo časa zase 

in za druge, pomanjkanje empatije in samozavesti) in se raje zadržujejo v zavetju svojih 

primarnih družin. 

Iz tega razloga bi bilo treba njihove opore usmerjati v vzpostavljanje ravnotežja različnih 

življenjskih področij posameznika in tako blažiti tveganja prehodov v odraslost, ki jih prinaša 

modernizacija. Mlade bi morali »slišati« in sprejemati kot akterje, ki ključno prispevajo in 

soodločajo pri izbiri pomoči. S tem bi zmanjšali stigmatizacijo in mladim omogočili 

participacijo, uveljavljanje in potrditev znanja, ki ga posedujejo. Brezposelnosti ne moremo 

sprejeti kot naraven pojav ali kot posledico kratkotrajnih okoliščin in dejavnikov, ampak k 

področju pristopiti sistemsko. Treba je razvijati programe, ki spodbujajo kreativnost mladih, z 

namenom odkrivanja lastnih interesov in seznanjanjem s praktičnimi izkušnjami in znanji.  

V svojem delu sem kot ponudnika pomoči in dodatni vir socialne opore izpostavila 

prostovoljstvo. Primerjavo vpliva na prehode mladih, njihovo socialno oporo in zadovoljstvo 

s trenutno življenjsko situacijo med aktivnimi prostovoljci in neprostovoljci sem predvidela s 

tremi hipotezami.  

S prvo hipotezo sem preverjala, ali obstojijo razlike v zadovoljstvu s trenutno življenjsko 

situacijo mladih. Med omenjenima skupinama nisem uspela dokazati razlik. Naknadno sem 

zato proučevala posamezne trditve in ugotovila, da se skupini razlikujeta le v eni trditvi, in 

sicer v tej, da so prostovoljci bolj zadovoljni s svojim življenjem kot neprostovoljci. Z drugo 

hipotezo sem raziskovala razlike med skupinama v doseženih merilnikih odraslosti, pri čemer 

sem trdila, da prostovoljci dosegajo več meril, ker so v kvalitativnem delu izpostavili, da 
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prostovoljstvo zaradi osebne in strokovne rasti, integriranosti v družbo in možnosti zaposlitve 

vpliva na lažji prehod. Hipotezo sem delno sprejela, rezultati analize kažejo, da obstojijo 

razlike, vendar neprostovoljci dosegajo več meril kot prostovoljci. S tretjo hipotezo pa sem 

preverjala zadovoljstvo z viri socialne opore. Trdila sem, da so prostovoljci bolj zadovoljni s 

kakovostjo njihove socialne opore kot neprostovoljci. Statistična analiza je pokazala, da med 

skupinama ni razlik, zato sem hipotezo ovrgla. Nadaljnje raziskovanje me je pripeljalo do 

ugotovitev, da lahko prostovoljce razvrstim v tri skupine: med prve spadajo tisti, ki so odprti 

do spoznavanja novih ljudi in jih dokaj hitro vključijo v socialno mrežo, v drugo skupino 

spadajo tisti, ki so zadovoljni s kakovostjo svoje socialne opore in ne vidijo potrebe po tem, 

da bi si jo razširili z ljudmi, ki jih spoznajo znotraj organizacije, v tretjo skupino pa spadajo 

tisti, ki prostovoljstva ne zaznavajo kot možnega vira socialne opore, temveč kot dodaten 

nabor znanja in izkušenj. Na to, v katero skupino se prostovoljci uvrščajo, vplivajo dejavniki 

osebnostnih značilnosti posameznika, njegovi prejšnji odnosi ter organizacija in njen način 

dela. 

Glede na ugotovitve kvalitativnega in kvantitativnega dela lahko zaključim, da prostovoljstvo 

kljub svojim pozitivnim učinkom ne zagotavlja večjega ali hitrejšega doseganja meril 

odraslosti in statistična analiza ni dokazala, da vpliva na boljšo kakovost socialne opore. 

Lahko pa sklepam, da predstavlja varovalni dejavnik tistim, ki se za prostovoljstvo odločijo, 

saj sem na podlagi odgovorov prostovoljcev ugotovila, da se lažje soočajo s samim prehodom 

in so bolj zadovoljni s svojim življenjem, čeprav ne dosegajo več merilnikov odraslosti. 

Prostovoljstvo s svojimi pozitivnimi učinki vpliva na osebni in profesionalni razvoj, 

posamezniku pa omogoča, da pridobljene izkušnje sprotno integrira v znanje s fakultete. V 

nekaterih primerih nudi tudi možnost zaposlitve ter z vključevanjem v družbo izboljšuje 

duševno zdravje mladih. Prav tako ponuja možnost širjenja socialne opore, če je to v interesu 

posameznika.  

Obravnavana tema odpira dodatna vprašanja, ki so lahko nadaljnji predmet proučevanja. 

Relevantna dilema je motivacija in spreminjanje vrednot prostovoljcev, saj je namesto 

pričakovanega tradicionalnega in moralno-altruističnega tipa vse bolj v veljavi post-

materialni. V raziskavi se je izpostavil element velike osredotočenosti nase, torej kaj dobim in 

ne kaj lahko dam, zato je na mestu vprašanje, katere vrednote v prostovoljstvu prevladujejo. V 

prvi vrsti to lahko povežemo z ekonomsko-finančnimi razmerami in položajem mladih, ki 

imajo omejene možnosti za prehod v odraslost, zato prostovoljstvo koristijo kot orodje za 

pridobitev delovnih izkušenj. Kot drugo je sprememba vrednot lahko povezana z vplivom 
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postmoderne, ki narekuje individualizacijo in hiter tempo življenja. Prostovoljstvo torej lahko 

umestimo v kontekst pridobivanja delovnih izkušenj, ki nudijo večjo konkurenčnost na trgu 

dela. Trenutna situacija namreč mladim ne omogoča uspešnega prehoda s fakultet na trg dela, 

saj zaradi finančnega primanjkljaja ni pripravništev, posledično pa ni zaposlitev. V ospredje 

zato prihajajo vrednote, ki niso toliko usmerjene v solidarnost in pomoč drugim, temveč bolj 

v zadovoljevanje lastnih potreb in interesov. Prav tako bi bilo zanimivo v raziskovanje 

vključiti percepcijo nevladnih organizacij. Predvsem pridobiti vpogled v njihovo zaznavanje 

prostovoljnega dela in v spremembe, ki jih opažajo tekom izkušenj s prostovoljci. 

Pri metodah in tehnikah raziskovanja bi opozorila na določene značilnosti in omejitve, ki so 

lahko v pomoč nadaljnjim raziskovalcem. V raziskavi sem uporabila kvantitativni način 

raziskovanja, spletni vprašalnik, z namenom, da zajamem čim večji delež mladih. Slabost 

spletne ankete vidim v tem, da zaradi metode naključnega dostopa med ciljno populacijo 

raziskovalec nima vpliva na strukturo vzorca. V mojem primeru je posledično bilo v vzorcu 

skoraj 90 % žensk, kar pomeni, da rezultate lahko kljub velikemu številu anketirancev 

posplošim zgolj na zajeto skupino. V kvalitativnem delu sem z odprtimi vprašanji želela 

pridobiti širši vpogled v doživljanje mladih, vendar bi lahko s pomočjo individualnih 

intervjujev, metode fokusnih skupin ali tematskih delavnic veliko bolj poglobljeno odkrivala 

različna stališča, mnenja in poglede.  

Kljub temu pa sklepi ponujajo temelj za nadaljnje raziskovanje in oblikovanje hipotez, 

vključno s preverjanjem nekaterih drugih spremenljivk, kar bo ponudilo še celovitejši vpogled 

v obravnavano temo.  
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VI. PRILOGE 

Vprašalnik o socialni opori in prostovoljstvu mladih v povezavi s prehodom v odraslost  

Pozdravljeni,  

sem Lucija Mikelj, absolventka socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem magistrskem 

delu z naslovom Prostovoljstvo kot omrežje socialne opore mladim raziskujem doživljanje prehoda mladih v 

odraslost, njihovo socialno oporo ter pomen prostovoljstva. Osredotočam se na mlade med 18 in 30 letom. 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov: prehodi v odraslost, socialna opora in prostovoljstvo. V magistrskem delu 

bom raziskovala povezavo med omenjenimi tremi elementi, torej socialno oporo in prostovoljstvom mladih v 

povezavi s prehodi v odraslost. Vprašalnik je namenjen tako prostovoljcem kot ne prostovoljcem. Ne 

prostovoljci na tretji sklop vprašanj o prostovoljstvu ne boste odgovarjali. Vprašalnik je na nekaterih mestih 

napisan v moški obliki, vendar velja za oba spola. Je popolnoma anonimen in bo uporabljen zgolj za potrebe 

magistrskega dela, zato vas prosim, da so vaši odgovori iskreni. Reševanje vam bo vzelo približno 11 minut.  

XSPOL - Spol:  
 

 moški  
 ženski  

 

 

 Q1 - Koliko ste stari?  
 

 
Q2 - Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 

 osnovna šola ali manj  
 poklicna šola (2 ali 3 letna strokovna šola)  
 štiriletna srednja šola  
 višja šola  
 prva bolonjska stopnja   
 univerzitetna izobrazba ali bolonjska druga stopnja (bolonjski magisterij)  
 znanstveni magisterij ali doktorat  

 

 
XDS5a14 -  Kakšen je vaš status oziroma glavno področje delovanja (dela, zaposlitve)?  
 

 dijak  
 študent  
 samozaposlen  
 zaposlen v javnem sektorju (uprava, šolstvo, zdravstvo, sociala, kultura...)  
 zaposlen v neprofitnem sektorju (društva, združenja ...)   
 brezposelen  
 na porodniškem dopustu  
 drugo:  

 

 
XLOKACTN5 -  Kakšen je tip naselja v katerem trenutno živite?  
 

 mesto  
 primestno naselje  
 manjše strnjeno naselje (kraj, trg)  
 strnjeno vaško naselje  
 raztresene hiše ali hiše na samem  
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XZST6a7 - Kakšen je vaš zakonski stan?  
 

 poročen  
 ločen  
 samski  
 v izven zakonski skupnosti  

 

 
Q3 - Ali se trenutno poslužujete aktivnega prostovoljnega dela?  
Aktivni prostovoljec pomeni, da je vaš povprečen obseg prostovoljnega dela 2 do 4 ure na teden ali pa 1x-2x mesečno   
 

 da  
 ne  

 

 
Q23 - Na kakšen način se soočate s prehodom v odraslost? (izpostavite ključne značilnosti ali misli, ki se 

vam ob tem porajajo)  
 

 

  

 

 
Q24 - Prvi del vprašalnika predstavljajo trditve, ki so povezane z značilnostmi prehodov v 

odraslost.  Razmislite o trditvah in odgovorite v kolikšni meri značilnosti dosegate.  
 

 sploh ne 

velja 

ne velja niti niti velja povsem 

velja 

1. Sprejemam odgovornost za posledice svojih 

dejanj.      

2. Imam osebna prepričanja in vrednote, za 

katere sem se opredelil neodvisno od staršev in 

drugih. 
     

3. S starši imam vzpostavljen odnos, v katerem 

imamo enakovredno vlogo.      

4. Finančno sem neodvisen od staršev.      
5. Živim v lastnem gospodinjstvu (ne skupaj s 

starši).      

6. Nisem pretirano čustveno navezan na svoje 

starše.      

7. Zmožen sem skrbeti za varnost svoje družine.      
8. Zmožen sem skrbeti za otroka.      
9. Zmožen sem voditi lastno gospodinjstvo.      
10. Zmožen sem finančno preživljati svojo 

družino.      

11. Izogibam se uživanju nedovoljenih drog.      
12. Izogibam se "manj hudim" kaznivim 

dejanjem (npr. vandalizem, kraja).      

13. Izogibam se preklinjanju in rabi vulgarnih 

besed.      

14. Imam le enega spolnega partnerja.      
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 sploh ne 

velja 

ne velja niti niti velja povsem 

velja 

15. Izogibam se pijančevanju.      
16. Uporabljam kontracepcijo, ker si še ne želim 

imeti otrok.      

17. Izogibam se vožnji v vinjenem stanju.      
18. Varno vozim in upoštevam omejitve 

hitrosti.      

19. Imam spolne odnose.      
20. Vem, da sem biološko zmožen imeti otroka.      
21. Imam vozniški izpit.      
22. Imam vsaj enega otroka.      
23. Imam ustaljeno poklicno pot.      
24. Sem poročen oziroma v izven zakonski 

zvezi.      

25. Zaposlen sem za polni delovni čas.      
26. Imam končano izobraževanje za poklic.      
27. Imam svojo hišo ali stanovanje.      
28. Imam dolgotrajno ljubezensko razmerje.      
29. Imam dober nadzor nad svojimi čustvi.      
30. Nisem usmerjen le nase, ampak upoštevam 

mnenja in potrebe drugih.      

31. Sprejemam dolgoročne obveznosti in 

obveze do drugih.      

 

 
Q26 - Drugi del vprašalnika se nanaša na vašo socialno oporo. Pred vami je 11 trditev.  Prosim, da 

označite v kolikšni meri trditve v sedanjem obdobju veljajo za vas.  V vsaki vrstici označite samo en 

odgovor.  
 

 sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti niti se strinjam povsem se 

strinjam 

1. Če bi si želel iti na enodnevni izlet (npr. v 

hribe, na morje) bi imel težavo najti nekoga, da 

bi šel z menoj.   
     

2. V svojem življenju nimam osebe, kateri bi 

lahko podelil svoje najgloblje strahove in 

skrbi.   
     

3. Če bi bil bolan, bi z lahkoto našel nekoga, ki 

bi mi pomagal z vsakdanjimi opravili.        

4. Če se soočam z družinskimi težavami, imam 

osebo, na katero se lahko obrnem, ko 

potrebujem nasvet. 
     

5. Če se odločim zgodaj popoldne, da bi zvečer 

šel rad v kino, z lahkoto najdem nekoga, ki bi 

šel z menoj.   
     

6. Ko imam osebne probleme in potrebujem 

nasvet, imam ob sebi ljudi, na katere se lahko 

obrnem. 
     

7. Za skupno preživljanje časa me ljudje 

pogosto ne povabijo poleg.      

8.  Če bi šel za dalj časa na dopust, bi imel 

precejšnje težave najti nekoga, ki bi skrbel za 

mojo hišo ali stanovanje (zalivanje 
     



 

92 
 

 sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti niti se strinjam povsem se 

strinjam 

rož,hranjenje hišnega ljubljenčka, urejanje vrta 

...). 

9.  Če bi si želel na kosilo, bi brez težav dobil 

nekoga, da bi šel z menoj.      

10. Če bi obtičal 10 km stran od svojega doma, 

bi z lahkoto našel nekoga, ki bi me prišel rešit iz 

zagate.   
     

11. Če bi potreboval nekoga za pomoč pri 

selitvi,  bi imel precejšnje težave najti nekoga, 

ki bi mi pomagal. 
     

 

 
Q27 - Naslednja vprašanja sprašujejo o ljudeh v vašem okolju, na katere se lahko zanesete, ko potrebujete 

pomoč ali podporo. Pri enem vprašanju lahko označite več odgovorov.  
 

    partner starši brat/sestr

a 

sorodniki sosedi sodelavci prijatelji 

1. Na koga se lahko 

obrnete, ko se 

znajdete v osebni 

stiski (npr. smrt 

sorodnika, ločitev, 

težave v službi ali 

znotraj družine)? 

        

2. Na koga se lahko 

obrnete, ko 

potrebujete 

materialno ali 

finančno pomoč?  

        

3. Na koga se lahko 

obrnete, ko 

potrebujete 

informacije ob večji 

življenjski spremembi 

(npr. iskanje službe, 

selitev)? 

        

4. Na koga se lahko 

obrnete, ko si želite 

druženja in pogovora? 

        

5. Na koga se lahko 

obrnete , ko 

potrebujete pomoč pri 

različnih opravilih? 

        

 

 
Q28 - Bi želeli izpostaviti še kakšno osebo ali skupino ljudi na katere se lahko obrnete, pa je niste našli 

med ponujenimi možnostmi?  
 

 da  
 ne  

 
IF (24) Q28 = [1]   
Q29 - Če ste odgovorili z DA, prosim napišite  posameznika (npr. mentorico ...)  ali  skupino (npr. skupina 
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za samopomoč ...), ki bi jih še želeli izpostaviti v povezavi z vašo socialno oporo?  
  

 

 
Q30 - To vprašanje se navezuje na vprašanje številka 11, kjer ste označevali katere osebe vam nudijo 

podporo v določenih situacijah (brat, starši ...)  Prosim, da označite v kolikšni meri ste zadovoljni s 

kakovostjo njihove podpore.  
 

 zelo 

nezadovolj

en 

nezadovolj

en 

niti niti zadovoljen zelo 

zadovoljen 

1. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, 

ki vam pomagajo, ko ste v osebni stiski?      

2. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, 

ko potrebujete materialno in finančno pomoč?      

3. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, 

ko potrebujete določene informacije?      

4. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb 

na katere se lahko obrnete, ko si zaželite 

druženja? 
     

5. Kako ste zadovoljni s kakovostjo opore oseb, 

ki vam pomagajo pri različnih opravilih?      

 

 
Q25 - Bi želeli podati še kakšno dodatno mnenje o kakovosti vaše socialne opore? (kako bi lahko bila še 

boljša, še kaj pogrešate pri ljudeh, ki vam jo nudijo, kaj vi sami potrebujete, da bi se izboljšala?)  
 

 da  
 ne  

 

 
IF (4) Q25 = [1] ( Da )    
Q31 - Če je bil vaš odgovor DA,  prosim, da ga na kratko obrazložite.   
 

 

  

 

 
Q32 - Pred vami je pet trditev, ki  kažejo vaše splošno zadovoljstvo s trenutno življenjsko situacijo. 

Prosim, da označite v kolikšni meri se s trditvijo strinjate.  
 

 sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti niti se strinjam povsem se 

strinjam 

1. V mnogih pogledih je moje življenje precej 

podobno idealnemu.       

2. Pogoji, v katerih sem trenutno, so odlični.      
3. Zadovoljen sem s svojim življenjem.      
4. Do sedaj sem izpolnil najbolj pomembne 

stvari, ki si jih v življenju želim.      

5. Če bi živel svoje življenje še enkrat, ne bi      
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 sploh se ne 

strinjam 

se ne 

strinjam 

niti niti se strinjam povsem se 

strinjam 

skoraj nič spremenil. 

 
Q33 - Koliko časa že prostovoljno delate?  
 

 

  

 

   
Q34 - Zakaj ste se odločili za prostovoljno delo?  
Možnih je več odgovorov  
 

 pomagati ljudem v stiski  
 pridobiti samozavest  
 izboljšati komuniciranje z ljudmi  
 preveriti poklicne zmožnosti (katere kompetence že imam in kaj se še lahko novega naučim)  
 javno delovati  
 pripadati skupini  
 pridobiti izkušnje pri delu z ljudmi  
 izkoristiti svoj prosti čas  
 aktivno prispevati k boljši družbi  
 si pridobiti nove prijatelje  
 preizkušati svoje meje in zmožnosti  
 delati na sebi  
 drugo:  

 

 
Q35 - Na katero ciljno skupino ste trenutno umerjeni pri vaši prostovoljni dejavnosti?  
Možnih je več odgovorov  
 

 otroci do 6 let  
 osnovnošolci  
 srednješolci  
 otroci s posebnimi potrebami  
 starostniki  
 osebe s težavami v duševnem zdravju  
 brezposelni  
 odvisniki  
 lokalna skupnost  
 manjšinske skupine (npr. Romi)  
 migranti  
 žrtve nasilja  
 drugo:  

 

 
Q36 - Kakšno vrsto nalog opravljate kot prostovoljec?  
Možnih je več odgovorov  
 

 družabništvo in spremstvo  
 organizacija prireditev  
 učna pomoč  
 izobraževanje in usposabljanje (npr. delavnice, treningi)  
 informiranje javnosti  
 psihosocialna pomoč  
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 svetovanje  
 nega in skrb  
 humanitarna pomoč  
 drugo:  

 

 
Q37 - Ali bi se želeli zaposliti na podobnem področju dela, kot ga opravljate kot prostovoljec?  
 

 da  
 ne  

 

 
Q38 - Ali imate prostovoljci v vaši organizaciji možnost zaposlitve?  
 

 da  
 ne  
 drugo:  

 

 
Q39 - Na katerih področjih se vam je spremenilo vsakdanje življenje odkar ste prostovoljec? Ocenite, v 

kolikšni meri opažate spremembe na navedenih področjih.  
 

 zelo malo malo nevtralno veliko zelo veliko 

1. samozavest in samozaupanje      
2. iznajdljivost in fleksibilnost      
3. vztrajnost in potrpežljivost      
4. samodisciplina in organiziranost časa      
5. sprejemanje odločitev      
6. občutek, da sem koristen      
7. občutek pripadnosti skupini      
8. strokovna znanja in spretnosti      
9. socialne in komunikacijske spretnosti      
10. organizacijske spretnosti      
11. tehnične spretnosti      
12. sposobnost dela v skupini      
13. pripravljenost preizkušati nove stvari      
14. aktivno zavzemanje stališč      
15. zaupanje v ljudi      
16. prilagodljivost drugim ljudem      
17. razumevanje potreb, želja drugih ljudi      
18. spoštovanje različnosti med ljudmi      
19. pogled drugih name      
20. krog prijateljev in znancev      
21. družbeni ugled      
22. kvaliteta življenja      
23. vključevanje v prostočasne dejavnosti      
24. informiranost o aktualnem dogajanju v 

skupnosti in svetu      

25. sodelovanje v javnih akcijah (kulturni, 

okoljski, politični)      

26. drugo:      
 

 
Q40 - Se vam zdi, da se je kakovost vaše socialne opore izboljšala, odkar ste prostovoljec?  
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 da  
 ne  
 delno da, delno ne  

 

 
Q41 - Prosim,  da na kratko obrazložite svoj odgovor.  
 

 

  

 

 
Q42 - Se vam zdi, da prostovoljno delo lahko doprinese k lažjemu spoprijemanje s prehodi v odraslost?  
 

 da  
 ne  
 delno da, delno ne  

 

 
IF (23) Q3 = [1]   
Q43 - Prosim, da na kratko obrazložite vaš odgovor.  
 

 

  

 
 


