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POVZETEK 

 

V magistrskem delu predstavim različne vidike staranja s poudarkom na staranju v 

perspektivi življenjskih potekov in skozi paradigmo vseživljenjskega razvoja. Kot osrednji 

temi predstavim koncept aktivnega staranja ter prostovoljno delo kot obliko aktivnega 

staranja, motivacijo za vključevanje v prostovoljno delo ter raziskave na temo aktivnega 

staranja in prostovoljnega dela starejših v tujini. 

 

V empiričnem delu raziščem motive in motivacijo, ki prispevajo k vključevanju starejših v 

prostovoljno delo v Sloveniji, ter ovire, ki vključevanje preprečujejo. Raziščem, kaj to 

motivacijo vzdržuje ter kaj bi motiviralo tiste, ki se še niso vključili, da se vključijo v 

prostovoljno delo. Ob tem mi je bilo pomembno ugotoviti, kaj bi po mnenju starejših morali 

narediti različni deležniki v sistemu, da bi se več prostovoljcev vključevalo v prostovoljno 

delovanje. 

 

Rezultati kažejo, da starejši v Sloveniji zagotovo predstavljajo socialni kapital glede na 

dolžino prostovoljnega delovanja in čas, ki ga temu namenijo. Med motivi za vključevanje v 

prostovoljno delo prevladujejo altruistični. Vključujejo se zaradi vrednot, socialnih odnosov, 

razumevanja, osebne rasti pa tudi zaradi verskih prepričanj. Koristi, ki jih zaznavajo pri 

prostovoljnem delovanju, so povezane z boljšim psihosocialnim počutjem. Njihovo 

motivacijo vzdržujejo tako notranje kot zunanje nagrade. Ugotovim, da se v prostovoljske 

aktivnosti pogosteje vključujejo ženske in mlajši starejši. Na večje vključevanje vplivajo 

višja izobrazba in večja stopnja funkcionalne mobilnosti oziroma boljše gibalno in duševno 

zdravje. Pomoč otrokom/vnukom ali sosedom ne omejuje starejših v prostovoljnem 

delovanju. 

 

Starejši prostovoljci bi radi videli, da družba bolj ceni prostovoljno delo, ter da država temu 

nameni več podpore. Organizatorji prostovoljcev bi lahko več pozornosti namenili promociji 

prostovoljstva in starejše prostovoljce nagovarjali na bolj primeren način. 

 

Ključne besede: vseživljenjski razvoj, aktivno staranje, vključevanje, motivi in ovire za 

prostovoljno delovanje. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis discusses different views of ageing with a special focus on life span development 

and the life course perspective to ageing. The key themes presented here include the concept 

of active ageing, volunteering as a means of active ageing, motivation for volunteering as 

well as a review of related research and studies, mostly conducted abroad. 

 

In the empirical section, the motivation of older people for volunteering has been researched 

as well as the factors that influence older people’s decisions to take up to volunteering. In 

addition, it addresses the factors that sustain the motivation of active volunteers as well as 

the factors that could possibly motivate those who have not yet started to volunteer. In order 

to get to the roots of these matters, older people were asked to give their opinions and 

suggestions on what should the State provide and what volunteering organisations do to 

motivate more people to volunteer.  

 

The findings show that older people in Slovenia clearly represent social capital, given the 

length and frequency of their periods of volunteering. They are driven mostly by altruistic 

motives. They volunteer because of their own values, social relationships, empathy, to stay 

in touch with the social environment, but also for religious reasons. The benefits perceived 

in volunteering are associated with better psychosocial wellbeing. Their motivation has been 

maintained and sustained by both internal and external rewards. The findings also show that 

women outnumber men among volunteers. Younger older people volunteer more than those 

older than 75. More educated older people are involved more in volunteering as well as those 

with the higher level of autonomy or with the better functional mobility. Helping 

children/grandchildren or neighbours does not prevent older people from volunteering. Older 

volunteers would like to see that volunteering is more appreciated in society and that the State 

recognises it, i.e. that it provides more resources for its development. Volunteers’ 

organisations could, in the view of older people, pay more attention to the promotion of 

volunteering and utilise ways of attracting volunteers that are more applicable to older people. 

 

Keywords: life course perspective, lifespan development, active ageing, the decision to 

volunteer, motives for and obstacles to volunteering. 

 



 

 

PREDGOVOR  

 

Že dvajset let delujem v nevladnem sektorju, na področju mednarodne in razvojne pomoči, 

in ena od glavnih ciljnih skupin mojega delovanja so prav starejši v različnih delih sveta. 

Starejši, s katerimi sodelujem, niso pasivni prejemniki in uporabniki pomoči. Nasprotno, 

starejši so vsa ta leta moji sodelavci in kolegi, s katerimi z ramo ob rami načrtujemo, 

ustvarjamo in izvajamo različne programe in projekte, namenjene izboljšanju njihovega 

položaja, zagovarjanja njihovih pravic in ozaveščanja javnosti o potrebah po spremembah v 

pogledih na starost in staranje ter o potrebah po takojšnjem delovanju. Skupaj zagovarjamo 

družbo za vse generacije ter družbo, ki nikogar ne diskriminira, posebej ne na podlagi starosti. 

Skupaj zastopamo stališče, da starost ni ustavitev, čas za umik, da je starost raznolika, ter da 

pristopi, ki na starejše gledajo le kot na »stare in onemogle«, kot na »breme« in na »pasivne 

prejemnike pomoči«, nikakor ne prispevajo k ustvarjanju kohezivne družbe in družbe za vse 

generacije, posebej ne družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. 

 

Neredko sem se prepričala, da so prav starejši najboljši poznavalci potreb v družbi in 

potrebnih ukrepov. To je verjetno zato, ker so starejši tisti, ki so družbo ustvarjali in gradili 

in pustili pečat, ne glede na svojo izobrazbo, ekonomski položaj, kraj bivanja, družbeno 

urejenost, kulturo in podobno. Vsa ta leta sem priča različnim pogledom in odzivom na 

staranje v različnih družbenih okoljih. Priča sem tudi učinkom takšnih pogledov, ki nastajajo 

kot rezultat interakcije in so-vplivanja med posameznikom in njegovim okoljem.  

 

Učiteljici, ki živi v malce bolj razviti družbi in je večji del svojega življenja posvetila mlajšim 

generacijam, jih vzgajala in prek njih sooblikovala narod, ob zadnjem dnevu v službi (pred 

upokojitvijo) podarijo sprehajalno palico. Darilo in gesto doživi kot šok in predvsem kot 

žalitev! Nikakor se ni štela med tiste, ki potrebujejo oporo, pomoč, ki so neuporabni in od 

katerih se pričakuje, da potrebujejo pomoč. Na darilo se ustrezno odzove in seveda obrazloži, 

da tega pripomočka ne potrebuje. Darovalcem obrazloži svoje mnenje in ponosno izjavi, kako 

bo nadaljevala svojo pot. Takoj po uradni upokojitvi ustanovi združenje, ki ima za cilj 

delovati na področju preprečevanja diskriminacije starejših in na pripravi le-teh na 

kakovostno in aktivno starost tudi po upokojitvi.  

 



 

 

V podobni situaciji bi starejši v družbi, ki je v tranziciji, ki je pretrpela različne krize, izgube, 

ljudske in materialne (npr. zaradi vojn, kjer so potrebe v povojnem obdobju po obnovitvi 

ogromne, zmožnosti in viri odziva na potrebe pa so šibki ali umerjeni npr. le na vojne veterane 

in otroke), podobno gesto ali darilo sprejel morda kot samoumevno in verjetno brez posebnih 

pomislekov. Seveda različni odzivi nikakor ne pomenijo, da na različne odzive vplivajo samo 

starejši. V obeh primerih sta osebi lahko zelo izobraženi, vendar dogodki, izkušnje, ki so 

lahko pozitivne ali negativne, in ki so se najverjetneje akumulirale, pustile sledi, kot so npr. 

travme ter okolje, v katerem živijo, in sistemi, ki jih obkrožajo, so lahko zelo različni.  

 

Družbe in obstoječi sistemi lahko nudijo podporo, se prilagajajo, so usmerjeni na vse 

generacije, lahko so spodbujajoči, ali pa zelo izključujoči. Če je bilo predkrizno obdobje 

podobno, če je vojna prinesla izgube, če povojna obnova in težka povojna situacija predolgo 

trajata, če se situacija zdi kot brezizhodna, če k temu prištejemo različne druge dejavnike, 

kot so socialno ekonomski status, bolezen, človeške izgube, materialne izgube in podobno, 

bo rezultat pri starejših verjetno bolj negativen kot drugje, kjer je situacija dosti boljša. 

Kapacitete starejših za delovanje in njihova motivacija za izboljšanje lastnega položaja in za 

aktivno sodelovanje v družbi bodo precej manjše. Predvsem je lahko manjša motivacija ali 

prepričanje v možnosti spreminjanja. Prav krepitev njihovih kapacitet in vnašanje čim več 

zaščitnih dejavnikov v njihovo življenje in okolje so ukrepi, ki so me prepričali in me še 

vedno prepričujejo, da je potrebno včasih zelo malo, da pomagamo starejšim izboljšati 

kakovost življenja in aktivno prispevati k izboljšanju družbe, v kateri živijo. 

 

Zelo sem srečna in lahko rečem ponosna, da sem bila prav jaz ena od tistih, ki je mnogim v 

mnogih državah in okoljih pokazala, da je to možno, čeprav je videti skoraj nemogoče. 

Posebej sem srečna, ker imam vsa ta leta priložnost delati in se učiti od ljudi, ki imajo 

neprecenljivo znanje, izkušnje, modrost, čustveno stabilnost, se znajo prilagoditi, živeti in 

uživati, ne glede na to, kje živijo in v kakšnih pogojih, ne glede na status (ekonomski, 

socialni, zdravstveni, izobraževalni). Prav oni so tisti, ki me vedno na novo prepričujejo, da 

na proces staranja nikakor ne smemo gledati ozko, enodimenzionalno ali pa izolirano od 

okolja, v katerem živimo.   

A na žalost so še vedno tudi taki, ki imajo drugačen pristop od nas zagovornikov pravic 

starejših, ki starejše opredeljujejo le kot »ostarele in onemogle«, kot »breme«, kot »pasivne 

prejemnike pomoči« in kot »čakajoče na namestitev v dom za ostarele«.  



 

 

Starejši so zelo heterogena skupina. Zaradi napredkov v družbi in medicini so precej bolj 

zdravi kot v preteklosti. Ljudje živimo dlje. Ti in številni drugi dejavniki so lahko iztočnica 

za drugačne poglede in pristope, ko gre za staranje. Od vseh nas je odvisno, kako bomo 

izkoristili to podaljšano življenjsko dobo. Od nas vseh je odvisno, ali bomo podaljšani 

življenjski dobi dodali kakovost, ali se bomo v tem obdobju počutili dobro, sprejeto, 

vključeno, koristno, zadovoljno zdravo in ali bomo kot družba skrčili čas bolezni in trpljenja. 

V to so me prepričali številni sodelavci, s katerimi sem sedela skupaj v dvoranah ali za mizo, 

kjer smo ustvarjali različne pomembne mednarodne dokumente, kot je npr. mednarodni 

Madridski akcijski načrt za staranje. Na žalost številni sodelavci niso dočakali časa, ko so 

podobni dokumenti zaživeli v svojem namenu, ker niso več med nami. Skoraj do zadnjega 

dne svojega življenja so bili glasni in aktivni. Verjeli so v to, kar so delali, in pustili pečat v 

svojih skupnostih. Pustili so pečat tudi v mojem življenju. Oni in številni drugi so me 

prepričali, da je to, o čemer bom govorila v svojem magistrskem delu, potrebno zagovarjati, 

ter da je nujno potrebno spreminjati podobe starosti, kajti starost je lahko dolga, lepa, 

kakovostna in predvsem je priložnost za posameznike in za družbo!  
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UVOD  
»Imeli smo navado reči – v mladih je prihodnost. 

Sedaj vemo – naša prihodnost je starajoči se svet. 

Skupaj lahko ustvarimo družbo za vse starosti!« 

 (Gaucaite Wittich, 2011) 

 

V zadnjem času je zanimanje za preučevanje starosti v porastu, predvsem zaradi 

demografskih sprememb. Delež starejših v skupnem prebivalstvu se globalno povečuje in 

število otrok zmanjšuje, čeprav z različno dinamiko med posameznimi državami. 

Populacijske piramide se spreminjajo in demografske napovedi nas pripravljajo na prihodnje 

spremembe. Ena od teh sprememb je npr., da se bo poleg povečanja deleža starejših v celotni 

populaciji prebivalstvo Slovenije zmanjšalo. Po podatkih EUROPOP 2008 do leta 2060 se 

bo število prebivalcev znižalo za nekaj manj kot četrt milijona prebivalcev (Vertot, 2010).  

 

Družbe postajajo dolgožive. Povečuje se delež ljudi, starih najmanj 80 let. Stoletniki niso več 

redkost. Staranje prebivalstva, dolgoživost in prilagajanje so globalni in lahko rečemo, precej 

novi izzivi. Družbe nimajo izkušenj v odzivih in prilagajanjih, kajti pred stotimi leti življenje 

po 70. letu ni bilo nekaj, kar bi družbe morale jemati resno (Harwood, 2007). Vsaka družba 

se mora znajti po svoje – v okviru svojih zmožnosti. Ob tem so jim v pomoč navodila in 

usmeritve, ki nastajajo na globalni ravni, kot rezultat spremljanja sprememb in načrtovanja 

okvirnih odzivov. 

 

Preučevanje starosti je zanimivo zaradi svoje heterogenosti ter zaradi še vedno negativnih, 

družbenih pogledov na staranje in starost. Na starejše se še vedno gleda kot na bolne, 

neuporabne, kot na družbeno breme, pasivne prejemnike pokojnin in drugih dobrin, čeprav 

se staranje v 21. stoletju precej razlikuje od staranja v 19. ali 20. stoletju. Splošno gledano 

živimo dlje in bolj zdravo. Na eni strani lahko imamo posameznike v poznih 80., ki zelo 

dobro funkcionirajo, so aktivni, mobilni, pišejo, predavajo, postanejo lahko celo ministri ali 

predsedniki države, in na drugi strani precej mlajše posameznike, ki so odvisni od pomoči 

drugih. 
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Staranje ni enodimenzionalen ali enosmeren proces. Res je, da se začne ob rojstvu, a njegov 

izhod je odvisen od številnih dejavnikov, kot so spol, etnična pripadnost, kultura, socialno 

ekonomski status, geopolitični, sociološki, zgodovinski in drugi dogodki, način življenja in 

navade. Na staranje ne vpliva le biologija, kot je bilo v preteklosti prikazovano, temveč 

celoten posameznikov ekološki sistem in sovplivanje med sistemi, v katerih posameznik živi 

in deluje.  

 

Demografske spremembe se odražajo na vseh ravneh – na individualni, na ravni družine, 

skupnosti in na ravni države, kar zahteva ne le individualne prilagoditve, ampak prilagoditve 

celotnega sistema in družbe. Naša prihodnost, ne glede na to, da trenutno živimo v precej 

gotovem in varnem okolju in imamo dostop do različnih virov družbene blaginje, ne bo nujno 

svetla. Med negotovosti lahko štejemo obstojnost pokojninskega, zdravstvenega in drugih 

sistemov, ki so pod vplivom demografskih sprememb. Če je družbam na eni strani uspelo 

zmanjšati akutne nalezljive bolezni globalno, predstavljajo zdaj kronične nenalezljive 

bolezni (kardiovaskularne bolezni, karcinomi, poškodbe npr. ob padcih pri starejših itn.) 

enega od največjih izzivov. Novejši podatki kažejo, da se globalno pričakovana življenjska 

doba, preživeta v zdravju, povečuje bolj počasi kot celotno pričakovano trajanje življenja 

(HelpAge International, 2015). Primerjava podatkov izpred dveh desetletij s sedanjimi kaže, 

da je situacija slabša. Za vsako leto po 50. letu starosti pridobi človek le 9,5 meseca zdravega 

življenja. Po podatkih iz leta 2015 je v Sloveniji pričakovana življenjska doba po 60. letu 23 

let, od tega 17,3 v zdravju (Age International, 2015).   

 

Preučevanje starosti je zelo kompleksen proces in izziv. Odzivi na spremembe, predvsem 

demografske, zahtevajo interdisciplinaren pristop in kontinuirano sodelovanje in 

nadgrajevanje stroke. 

 

Za konec uvodnega dela lahko rečemo, da je preučevanje zanimivo, ker je to področje še 

vedno neraziskano in vsi skupaj – posamezniki in vsi sistemi znotraj družbe – moramo 

ugotoviti, kako se lahko prilagodimo spremembam, kako bi spremembe izkoristili kot 

priložnost in pridobitev, ter kako bi delovali, da bi bile demografske spremembe kvalitetne. 

Z drugimi besedami, od vseh je odvisno, kako lahko to, kar nas vse čaka, dočakamo brez 

večjih pretresov, ter da bi vse, kar »boli« ali »ovira«, trajalo čim krajši čas. 
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Nikoli prej ni bilo tako očitno in verjetno, da bomo dolgo živeli, in da bo pot do starosti vse 

daljša. Da bi bilo na tej poti čim manj ovir, in da bi bila starost čim bolj prijetna, se moramo 

zavzemati vsi – od posameznika do družbe in obratno. Ob tem je pomembno, kako 

vključujoči bomo in kako bomo v vse procese vključevali prav starejše, ki so danes bolj 

zdravi, bolj izobraženi in predvsem živijo dlje. Postavlja se vprašanje, kako dodanim letom 

»dodati življenje«? Kako ohraniti zdravje in kakovost življenja ter kako na starejše gledati 

kot na potencial in priložnost? 
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TEORETIČNI DEL 

 

1 STARANJE  
 

Preden se odpravimo na pot razlag in raziskovanj, je pomembno, da razlikujemo pojma 

staranje in starost. Podrobni razlagi, predvsem o tem, kdaj smo stari in kdaj se starost začne, 

se bom posvetila v nadaljevanju, za začetek bom podala le razliko med pojmoma. Že zgradba 

besed nam pove, da je staranje proces in da je starost stanje. Staranje je proces, ki privede 

do stanja, ko je človek opredeljen kot star. 

 

Starost je stanje posameznika ali prebivalstva (družbe), staranje pa je razvojni proces, ki traja 

od rojstva do smrti (Špilič in Kadiš, 2002). O staranju prebivalstva govorimo, če se delež 

starejših od 65 let v celotni populaciji povečuje (Vertot, 2010). Staranje je individualni in 

družbeni proces posameznika ali družbe. Opišemo jo kot obdobje življenja, v katerem se na 

novo ustvarja posameznikova identiteta (Despot Lučanin,  2003).  

 

Staranje na individualni ravni sestavljajo trije procesi (Birren in Cunningham, 1985, v 

Filipovič Hrast in Hlebec, 2015, str. 14): 

 

1. Primarno staranje: včasih imenovano fiziološko staranje. Gre za normalne 

fiziološke, biološko določene procese, ki so neizogibni in so posledica dozorevanja, 

toka časa (npr. menopavza). 

2. Sekundarno staranje: se nanaša na patološke spremembe in funkcionalno upadanje 

z leti. Sekundarne spremembe niso nujne in so tudi posledica zunanjih vplivov. Tukaj 

lahko govorimo o bolezni ali npr. življenjskem stilu, ki vplivata na staranje (npr. 

vpliv hrupa na poslabšanje sluha). 

3. Terciarno staranje: pri tem lahko govorimo o pospešeni izgubi funkcij večine 

organskih in bioloških sistemov malo pred smrtjo. 

 

Pri staranju govorimo o kronološkem (glede na letnico rojstva), biološkem (povezanem z 

biološkim delovanjem telesa, s telesnimi funkcijami in celičnimi procesi) in psihološkem 

procesu (delovanje psiholoških sposobnosti pri prilagajanju spreminjajočim se zahtevam 

okolja) (Pečjak, 2007). Temu lahko dodamo družbeno-kulturno staranje ter poudarimo, da je 

staranje proces spreminjanja in razvoja, ki poteka skozi celo življenje, da je individualen 

proces, ter da na njegov izid vplivajo subjektivni in objektivni dejavniki. Različni vidiki 



 

5 

 

staranja so med seboj povezani (v interakciji), lahko potekajo usklajeno ali neusklajeno. 

Pomembno je poudariti, da sta starost in razvoj neločljivo povezana, ter da se, kot pravita 

Birren in Birren (1990, v Despot Lučanin, 2003), razvoj ne ustavi niti v enem samem 

trenutku. S staranjem smo lahko vse bolj zreli in modri, biološko pa vse bolj ranljivi, kar 

pomeni, da staranja ne bi smeli razumeti le kot propadanje.  

 

1.1 Pristopi k preučevanju staranja  

 

K preučevanju procesov staranja lahko pristopimo z demografskega vidika oziroma z vidika 

staranja prebivalstva neke države ali pa z vidika staranja posameznika. Sodobna preučevanja 

zagovarjajo celovit in integriran pristop, kjer se upoštevajo individualne razlike ter razlike in 

procesi na družbeni ravni, kjer se združujejo sociološki in psihološki vidiki staranja. Veda, ki 

združuje te procese in starost obravnava kot večdimenzionalen in interdisciplinaren proces, 

je gerontologija. Zanimajo jo prilagajanja na staranje na individualni (mikro) ravni, medtem 

ko se socialna gerontologija zanima za prilagajanja na makro ravneh – definira staranje in 

želi razumeti položaj ter izkušnje starejših znotraj družb, prilagajanje sistemov zdravstvene 

nege spremembam populacije, vzdrževanje in prilagajanje sistemov socialne zaščite, 

pokojninskih sistemov, ter kako dejavniki, kot so spol, etnična pripadnost, družbeni razred, 

vplivajo na procese staranja (Arber idr., 2003, v Victor, 2005). V nadaljevanju kratko 

povzamem biološke, psihološke in socialne vidike staranja ter predstavim staranje v 

perspektivi življenjskega poteka ter staranje skozi paradigmo vseživljenjskega razvoja. 

 

1.1.1 Biološki ali biomedicinski pristopi 

 

Biološki ali biomedicinski pristopi so usmerjeni na preučevanje fizioloških sprememb, ki 

nastajajo v procesu staranja, in ki so večinoma negativni. Nanašajo se na bolezni, povezane 

s staranjem, izgube, propadanje življenjskih funkcij ter umiranje. Po Poljšak (2012, str. 11) 

je »staranje proces, ki prizadene vse organizme in vodi v upad življenjskih funkcij. Za 

staranje je značilno postopno propadanje telesne zgradbe in postopno pešanje telesnih 

funkcij, postopno odpovedovanje homeostaze (ravnovesja) tudi v odsotnosti bolezni in 

kopičenje poškodb vseh celic našega organizma«. 
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Razumevanje procesov staranja iz biološke perspektive je očitno pomembno z vidika 

ustreznih medicinskih intervencij in je obenem zelo kompleksno. Ker se v nalogi ne bom 

fokusirala na biološke procese, bom samo na kratko ponazorila nekatere pristope in teorije. 

 

Teorija akumulacije škodljivih snovi in teorija obrabe in kvarjenja razlagata proces 

mutacije in reprodukcije genov in napak, ki nastajajo v reprodukciji. Kopičenje napak 

sčasoma povzroča probleme v produkciji proteinov in pripelje do tega, da ključni organi, kot 

so možgani, jetra, srce, nehajo delovati (Gavrilov in Gavrilova, 2002).   

 

Teorija prostih radikalov razlaga o prisotnosti visoko reaktivnih molekul v telesu, ki 

sčasoma povzročajo poškodbe telesnih celic. Nastajajo kot stranski produkt povsem 

normalnih kemičnih reakcij presnove v celicah in pod vplivom škodljivih zunanjih 

dejavnikov, kot so cigaretni dim, razne kemikalije, strupi, UV-žarki, smog in drugi dejavniki 

(Polšak in Lampe, 2011). 

 

Evolucijske teorije razlagajo staranje kot posledico zmanjševanja selekcijskega pritiska. Z 

evolucijskega stališča je nesmiselno vzdrževanje organizma dlje, kot je to potrebno za razvoj 

vrste, čemur je zadoščeno že, ko potomci postanejo zmožni samostojnega življenja. Za vse 

vrste organizmov je ohranjanje vrste primarnega pomena, zato se med evolucijo razvijejo in 

ohranijo tisti mehanizmi, ki omogočajo, da imajo odrasli plodni osebki plodne potomce, ki 

bodo lahko nadaljevali vrsto. Ti mehanizmi se ohranjajo zaradi selekcijskega pritiska. Ta je 

torej najmočnejši v plodnem obdobju, v starosti pa se močno zmanjša, zato s tega stališča to 

obdobje ni pomembno. In ker to obdobje ni tako pomembno, tudi mehanizmi, ki ohranjajo 

vitalnost organizma, pri starejših niso tako natančni kot pri mladih (Poljšak, 2012; Vidmar, 

2006). 

 

Teorija genske programiranosti predpostavlja, da sta staranje in maksimalna življenjska 

doba programirana v genih vsakega organizma. Po tej teoriji imajo organizmi v sebi biološko 

uro, ki sproži proces staranja, ko organizem doseže določene meje (Poljšak, 2012; Vidmar, 

2006). 

Rdeča nit bioloških pristopov je, da se telo počasi obrablja, kar je posledica notranje 

proizvedenih zapletov ali škodljivosti iz okolja. Vendar linearni, enodimenzionalni vidik in 

pogled na proces staranja ne gresta v korak z dejstvom, da danes živimo toliko dlje, ter da se 

število 100-letnikov povečuje. Očitno se na »neizogibne« spremembe v procesu staranja 
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lahko vpliva, npr. z načinom in stili življenja (Baltes, 1997; Harowood, 2007). Prožnost 

posameznika, pa tudi družbe, je pripeljala tudi do tega, da danes dlje živimo, in da na neki 

način ovržemo trditve evolucijskih teorij, za katere obdobje starosti ni pomembno. Prisotnost 

starejših v družbi ima zelo pozitivne učinke. Starejši danes ogromno prispevajo – čuvajo 

vnuke in na različne načine pomagajo mlajšim generacijam, kar se ne ujema z evolucijskimi 

teorijami, ki zagovarjajo tezo, da starejši niso pomembni v procesu ohranjanja vrste 

(Harwood, 2007). 

 

1.1.2 Psihološki pristopi  

 

Enako kot biologi so tudi psihologi fokusirani na deficite, povezane s staranjem. Psihološka 

starost se nanaša na delovanje psiholoških sposobnosti, ki jih ljudje uporabljajo pri 

prilagajanju spreminjajočim se zahtevam okolja. To so spomin, inteligenca, čustva, 

motivacije in veščine, ki vzdržujejo samozavest in samonadzor. Veliko predstav o upadanju 

psiholoških funkcij je zmotnih in izražajo bolj laične predstave kot pa dejanske spremembe 

(Filipovič Hrast in Hlebec, 2015). Psihološke teorije preučujejo specifična področja, kot so 

spomin, učenje, občutenje, percepcija, motorične sposobnosti. Poudarek psiholoških teorij je 

bolj na prilagoditvah ob izgubah kot na bolj pozitivnem pojmovanju in dojemanju staranja z 

vidika razvoja (Victor, 2005). 

 

Med teorijami, ki razlagajo psihološke vidike, lahko na kratko povzamemo naslednje: teorija 

umika, teorija socio-emocionalne selekcije, teorija kontinuitete in teorija aktivnosti. 

 

Teorija umika, ki sta jo postavila Cumming in Henry (1961), predlaga umik starejših iz 

družbe in družbenih mrež z obrazložitvijo, da sta umik in izolacija starejših funkcionalna tako 

za starejše kot za ljudi, ki jih obkrožajo. Na ta način naj bi se izognili dodatnim stresom. Od 

starejših se pričakujejo bolj pasivne vloge. Socialna omrežja nimajo pomembne vloge. 

Starejši posamezniki nimajo pomembne vloge v ureditvi svojega življenja. Vlogo naj bi 

prevzeli družbeni sistemi. Na srečo, ali pa zaradi vseh demografskih sprememb, teorija ne 

dobiva več take močne podpore. 

 

Teorija socio-emocionalne selekcije razlaga, da se starejši bolj zavzamejo za pristop »zdaj 

in tukaj«, da so bolj usmerjeni na odnose, ki prinašajo takojšnje koristi in nagrade, ter da 
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zmanjšujejo vlaganja v periferne odnose. Teorija je našla podporo v dejstvu, da se starejši 

zavedajo, da nimajo preveč časa, ki jim preostane v življenju, zato usmerijo svojo energijo 

npr. na družino. Manj je interesa za povezovanje in druženje z mlajšimi generacijami. 

Socialna omrežja se zožijo, vendar se ne prekinejo. Pride le do preusmeritve, boljšega fokusa 

in preusmeritve poudarkov. Starejši izbirajo, kam bodo vlagali svojo energijo (Lang, 

Staudinger in Carstensen, 1998).  

 

Glede na stališča teorije kontinuitete se posameznik v procesu staranja ne ozira toliko na to, 

kar se spreminja, ampak na to, kaj se ne. Posameznik se samostojno odloča o tem, kako bo 

uravnaval svoje življenje. Nekateri se trudijo ohraniti prejšnje navade, nekateri pa iščejo 

popolnoma nove priložnosti ali pa celo spremenijo svoje življenje. Redki posamezniki 

poskušajo popolnoma spremeniti življenje, drugi spet izkoristijo čas za priklic spominov, 

tretji na vsak način želijo čim dlje ohraniti nespremenjene dotedanje življenjske navade. Tako 

se navzven pokaže vsa heterogenost pojava staranja, ko vsak živi svojo starost z izbiranjem 

najboljših možnosti zase. 

 

Teorija aktivnosti je psihosocialna teorija, ki pojasnjuje uspešno staranje. Aktivnost 

posameznikom omogoča vzdrževanje navad, konjičkov, razvijanje novih, vključenost v 

skupnost in socialne stike. Aktivnost prispeva k temu, da se starejši počutijo bolj zadovoljni, 

srečni, bolj zdravi, živijo dlje kot tisti, ki so pasivni. Posamezniki prek aktivnosti vzdržujejo 

kontinuiteto osebne udeležbe na različnih področjih. Tako se lahko udeležujejo 

prostovoljnega dela in pomagajo drugim, saj prek tega ohranjajo socialne vloge in 

komunikacijo ter zadovoljujejo potrebo po socialnih stikih. Izraba prostega časa z različnimi 

aktivnostmi spodbuja k načrtni skrbi zase, kreativnost in učenje pa omogočata ohranjanje 

telesnih in duševnih sposobnosti, uspešno prilagajanje spremenjenim pogojem življenja v 

starosti ter vzdrževanje avtonomije (Kobentar, 2008).  

 

Opisane psihološke teorije lahko opredelimo kot povezovalne, ki združujejo tako psihološke 

kot socialne vidike staranja, kajti na odzive v procesu staranja in na to, kako se starejši 

spoprijemajo z novo vlogo, imata vpliv tudi družba in okolje, v katerem živimo.  
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1.1.3 Sociološki pristopi 

 

Sociološki pristopi razlagajo demografske spremembe in staranje populacije. Sociologi se 

ukvarjajo s preučevanjem možnosti družbe in njenih institucij na odzive na demografske 

spremembe in na povečanje deleža starejše populacije v družbi. Z vidika socioloških 

pristopov lahko govorimo o geografski mobilnosti starejših, o razpoložljivosti socialnih 

storitev za starejše, o pomenu socialnih omrežij v življenju starejših, o razmerju med spoloma 

v populaciji starejših, o »baby boom«2  generaciji in o vseh implikacijah, ki jih te razlike 

imajo na nudenje storitev, na finančno načrtovanje, na zagotavljanje zdravstvene oskrbe, na 

medsebojne in medgeneracijske odnose. Nekatere od socioloških teorij povzamem v 

nadaljevanju.  

 

Teorija modernizacije raziskuje načine vplivanja družbenih sprememb na življenje 

starejših. Trdijo, da so moderne družbe pripeljale do bolj perifernega položaja starejših v 

družbi (Harwood, 2007). Cowgill (1974, v Filipovič Hrast in Hlebec, 2015) izpostavi štiri 

vidike modernizacije, ki so povzročili slabši status starejših: zdravstvena tehnologija, 

ekonomska tehnologija, urbanizacija in masovno izobraževanje. Napredki naj bi v neenaki 

meri bili prilagojeni ali dostopni vsem starostnim skupinam.  

 

Politična ekonomija staranja se ukvarja s problemi, ki jih imajo starejši, upoštevajoč 

strukturalne značilnosti države, ekonomije in neenakosti v razdelitvi sredstev, ki jih 

institucije ustvarjajo. Torej, teorije politične ekonomije so bolj usmerjene na družbene 

strukturalne obrazložitve neenakosti kot na individualne razloge, kot so npr. naravni procesi 

upadanja fizičnih in mentalnih zmožnosti starejših ljudi (McMullin, 2000). Zagovorniki 

neoliberalizma poudarjajo negativne učinke povečanja deleža starejših v populaciji in na 

starejše gledajo predvsem kot na udar na pokojninski ali zdravstveni sistem. Politična 

ekonomija staranja pa kritizira tako posploševanje o učinkih staranja prebivalstva. Ugovarja, 

da je skupina starejših oseb preveč heterogena, da bi se jo posploševalo (Carr in Komp, 2011). 

Neoliberalni pristopi zanemarjajo dejstva, da danes ne govorimo več o le tretji življenjski 

                                                 
2 Leta 2016 vstopa v 70. leto prva povojna 'baby boom' generacija. Letne kohorte sedemdesetletnikov se bodo 

povečevale do leta 2020, ko bo sedemdesetletnikov 70 % več kot leta 2016, nato pa bo priliv novih 

sedemdesetletnikov skoraj 30 let, do leta 2048, več ali manj enak (Kožuh Novak, 2015). 
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dobi, ampak tudi o četrti, da so današnji starejši precej zdravi, ter da tudi po upokojitvi zaradi 

formalnega in neformalnega delovanja ogromno prispevajo v družbo. 

 

Pristop starostne stratifikacije govori o obstoju razlik med starostnimi skupinami v družbi. 

Starejši, rojeni v različnih časovnih obdobjih, tvorijo starostne skupine ali kohorte. Kohorte 

se lahko razlikujejo po kronološki starosti, ali pa na podlagi zgodovinskih izkušenj, ki 

bistveno opredelijo posameznike, zaradi česar se starejši ljudje danes razlikujejo od starejših 

ljudi v preteklosti in se bodo tudi v prihodnosti. Ta pristop torej, kot zapišeta M. Filipovič 

Hrast in V. Hlebec (2015, str. 24), »povezuje aspekte demografije in stratifikacije, poudarja 

generacijske razlike, opisuje odnos skupin znotraj družbene strukture ter poudarja pomen 

zgodovinskega časa in razumevanja procesa staranja. Kritiki dajejo prevelik poudarek 

kronološki starosti in premajhen poudarek individualnim razlikam znotraj družbenih 

skupin«. 

 

Zdravje in kakovost življenja sta družbeni konstrukt (Harwood, 2007). Avtor (prav tam) doda, 

da se staranje obravnava in vidi pretežno kot biološki ali medicinski fenomen, ter da je 

poudarek na ustvarjanju medicinskih skupnosti in na zdravju oziroma da se družbe ne 

prilagodijo demografskim spremembam in ne spodbujajo npr. aktivnega staranja kot oblike 

prispevanja družbi pa tudi ohranjanja zdravja. 

 

1.2 Staranje v perspektivi življenjskega poteka in skozi paradigmo 

vseživljenjskega razvoja 

 

Ob pregledu literature socioloških in psiholoških znanosti ter literature, namenjene 

preučevanju zdravja in staranja, naletimo na številne koncepte in izmenične uporabe tistega, 

čemur pravimo »perspektiva življenjskega poteka ali paradigma vseživljenjskega razvoja«. 

Različni avtorji govorijo o »life course framework« (vseživljenjski okvir), »life course 

theory« (teorija življenjskih potekov), »Life course paradigm« (paradigma življenjskega 

poteka) »life course perspective« (perspektiva življenjskih potekov) brez soglasja o tem, kaj 

vsi ti koncepti pomenijo, ali kaj je sploh mišljeno s terminom »life course« (življenjski potek 

ali »vseživljenjski«) (Alwin, 2012).  
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K nesoglasju in celo zmedi dodatno prispevajo uporabe konceptov, kot so »life span« 

(življenska doba) ali »life cycle«. Tudi med slovenskimi avtorji, čeprav gre predvsem za 

razlike v prevodu, najdemo različne uporabe konceptov. Tako »life course perspective« 

prevajamo kot »perspektiva/teorija življenjskih potekov« (Ule, 2008). »Life span« pa kot 

»življenjski cikel« (Cjanko, 1999) ali »vseživljenjski« (Horvat, 2003; Filipovič Hrast in 

Hlebec, 2015). Evroterm3 za »life course perspective« ponuja prevod »vseživljenjski 

pristop«. 

 

Res je, da imajo verjetno vsi termini za cilj prikazati celosten razvoj skozi celo življenje, 

vendar se očitno različni koncepti razlikujejo v svojih usmeritvah in temah preučevanja. 

Namen opozarjanja na obstoj različnih konceptov in primerjanja ni pojasniti vseh konceptov, 

ki v svojem imenu vsebujejo besedo »life« ali »življenje«, ampak ločiti koncept življenjskega 

cikla, »life cycle«, ki obravnava celotno življenje, vendar bolj v povezavi s spolnim in 

reproduktivnim zdravjem v različnih fazah življenja, od »life course« in »life span« koncepta.  

 

Alwin (2012) ugotavlja, da obstaja pet različnih uporab termina »life course« (»življenjski 

potek« ali »vseživljenjski«), ki razlagajo: 1. čas ali starost; 2. življenjske faze; 3. dogodke, 

tranzicije in trajektorije; 4. vseživljenjski človeški razvoj in 5. zgodnje vplive na poznejši 

razvoj odraslih. Tako imamo na eni strani številna pojmovanja termina ali koncepta 

»vseživljenjski«, ki otežuje razumevanje koncepta, na drugi pa dobimo pristop, ki upošteva 

paleto pomenov, področij ali tem, ki so pomembni v razumevanju razvoja in predvsem z 

demografskega vidika. Pozitivno ob vsem je, da danes govorimo o »vseživljenjskosti« in 

konceptu, ki, za razliko od enodimenzionalnih konceptov, razvoj razlaga kot kontinuiran, 

dinamičnem in heterogen fenomen (Alwin, 2012).  

Koncept aktivnega staranja, ki je odziv na demografske spremembe, in ki ga bom predstavila 

v nadaljevanju, pa sloni na teoretskih okvirih, ki združujejo biološke, sociološke in 

psihološke vidike staranja in razvoja. Iz tega razloga se mi zdi pomembno, da predstavim 

staranje skozi perspektivo življenjskega poteka (life course perspective) in paradigmo 

vseživljenjskega razvoja (life-span human development) in združim različne vidike, kajti 

                                                 

3 Večjezična terminološka zbirka. 
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očitno gre za dva pristopa, ki imata enak namen. Ta dva pristopa Settrsten (2006, v Alwin, 

2012) poimenuje »vseživljenjska sociologija« in »vseživljenjska psihologija«. 

Pristopa združujeta biološke, sociološke, psihološke in kulturološke pristope in imata precej 

podobnega in skupnega. Vendar pa se tudi ta razlikujeta v svojih temah v poudarkih 

raziskovanja. Razumevanje oziroma poznavanje podobnosti in razlik med njimi lahko 

pomaga pri boljšem razumevanju staranja in starosti pa tudi koncepta aktivnega staranja. 

Združevanje ali upoštevanje obeh pa predstavlja bolj integriran pristop in je zelo pomemben 

za gerontološke študije (Fuller-Igleasis, Smith in Antonucci, 2009, v Antonucci, Jackson in 

Sterns, 2009). Z namenom prikazovanja razlik bom uporabljala »paradigmo vseživljenjskega 

razvoja« in »perspektivo življenjskega poteka«.  

 

Oba pristopa zagovarjata dolgoročne, večnivojske, kontekstualne in dinamične poglede na 

staranje. Pri tem je pri paradigmi vseživljenjskega razvoja poudarek na dolžini življenja 

posameznika in na razlagi, da so procesi in trajektorije razvoja vseživljenjski, od rojstva do 

konca življenja, perspektiva življenjskega poteka pa preučuje razlike med podskupinami 

(kohortami) v družbi in je usmerjena na družbene poti, ki določajo zaporedje dogodkov, 

tranzicij, vlog in izkušenj v življenju posameznika (Alwin, 2012). 

 

Pri paradigmi vseživljenjskega razvoja je torej poudarek na razumevanju in analizi mikro 

nivojskih (endogenih) procesov znotraj starajočega se posameznika (npr. upadi kognitivnih 

zmožnosti in vpliv na proces staranja in prilagajanja), pri perspektivi življenjskega poteka pa 

na analizi makro nivojskih (eksogenih) procesov, ki označujejo vpliv skupin, organizacij in 

institucij na posameznike znotraj teh procesov (Fuller-Igleasis idr., 2009, v Antonucci idr., 

2009). Avtorji (prav tam) poudarjajo, da perspektiva življenjskega poteka, gledana ločeno, 

ob svoji usmeritvi na preučevanje skupin (kohort) in razlik med njimi, na preučevanje vpliva 

zgodovinskih dogodkov ter časa in družbe na razvoj skupin, zanemari individualne razlike 

znotraj posameznih skupin (kohort).   

 

Pristopa ne preučujeta razvoja ločeno in le v povezavi z določeno starostjo, ampak 

poudarjata, da so vsa obdobja v posameznikovem življenju, vključno s starostjo, dinamična 

in kumulativna (Kok, 2007). Za razumevanje izkušenj posameznika/populacije starejših je 

pomembno dobiti vpogled v celotno življenje – vplive na mikro in makro ravni, izgube in 

pridobitve – ter ugotoviti dejavnike tveganja in možnosti krepitve kapacitet 

posameznika/skupin za soočanje s tveganji.   
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Oba pristopa poudarjata, da življenje vključuje predvidljive in nepredvidljive dogodke, ki so 

lahko negativni, nemili in imajo akumulativen učinek, kot tudi možnost omilitve negativnih 

dogodkov in dejavnikov tveganja v življenju posameznikov z različnimi intervencijami in 

ukrepi na različnih nivojih v ekološkem sistemu (Hutchison, 2007). Med negative dogodke 

v perspektivi življenjskih potekov lahko štejemo dolgoročno izpostavljenost stresu, 

zgodovinske dogodke, kot so npr. vojne, migracije, ki se lahko različno odražajo na 

posameznikih (paradigma vseživljenjskega razvoja) in v perspektivi življenjskih potekov, na 

kohorte (Elder idr., 2003, v Fuller-Igleasis idr., 2009). Skupno obema pristopoma je tudi to, 

da vidita starejše kot heterogeno skupino, kot dejavne v procesu sooblikovanja svojega 

življenja in predvsem zmožnostih spreminjanja. Glavne teme, ki ponazarjajo dva pristopa – 

paradigmo vseživljenjskega razvoja in perspektivo življenjskih potekov – so: 

 

Tabela 1: Izločanje glavnih tem, ki ponazarjajo dva pristopa – paradigmo vseživljenjskega 

razvoja in perspektivo življenjskih potekov: 

GLAVNE TEME 

Perspektiva življenjskih potekov Paradigma vseživljenjskega razvoja 

starost, kohorte in zgodovinski učinki 

akumulacija (ne)enakosti 

individualne razlike 

prilagodljivost, prožnost 

Skupno: 

povezanost življenj (socialne vezi z drugimi) 

diferencialne trajektorije in poti staranja 

 

Povzeto po: Fuller-Igleasis idr., 2009. 

 

 

1.2.1 Perspektiva življenjskih potekov in staranje 

 

Perspektiva življenjskih potekov vidi naše življenje kot potovanje skozi različna obdobja, 

faze, dogodke in prehode na poti, ki so med sabo povezani, se prepletajo in sovplivajo. Med 

te lahko štejemo: začetek šolanja, izobraževanja, odhod od doma, začetek delovnega obdobja, 

poroko, smrt zakonca, prekinitev delovnega obdobja in upokojitev. Osnovne značilnosti 

pristopa, ki jih navajajo Fuller-Igleasis idr. (2009), so kronologizacija (poudarek je na času 

in starosti), ki jo družbe uporabljajo z namenom organizacije izkušenj, vlog in statusa 

posameznika, institucionalizacija (način, na katerega je življenje strukturirano s strani 

organizacij, institucij in države) ter standardizacija (izhaja iz normativnosti vzorcev 
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življenjskih potekov). Vendar perspektiva življenjskih potekov prepozna tudi pomene 

biološke, psihološke, družbene in spiritualne starosti (Hutchison, 2007). 

 

Na odločitve, ki jih sprejemamo, in potek življenja vplivajo čas, v katerem živimo, 

zgodovinsko obdobje, geografska lokacija, okolje, država in družba na splošno. Ti so lahko 

zaznamovani z geopolitičnimi dogodki (vojne, ekonomske krize, recesije, socialne in 

kulturološke ideologije in podobno). Zgodovinski dogodki lahko vplivajo na transformacijo 

družb ter na razvoj generacij in posameznikov. 

 

Elder in Jackson (1974, 1993, v Fuller-Igleasis idr., 2009) podajata primer zgodovinskega 

vpliva iz časa velike depresije, ko so bili prizadeti vsi, ki so takrat živeli v Združenih državah 

Amerike. Vendar razlike so se pokazale na ravni kohort – učinki in vplivi na različne starostne 

kohorte so se razlikovali glede na obdobje krize. Rezultat tega je bil, da so bile določene 

kohorte bolj ranljive kot druge. Pomembno vlogo pri usmerjanju razvoja igra starost 

posameznika ali skupine ob določenem zgodovinskem dogodku. Dolgoročno, npr. na ravni 

kohort mladih v določenem času, s prehodom v novo družbo lahko izkoristijo obstoječe 

priložnosti, ki jih družba ponuja (izobraževanje, zaposlovanje) in njihova življenjska pot se 

lahko nadaljuje v pozitivni smeri, medtem ko kohorte starejših lahko takšne dogodke 

popolnoma drugače doživijo, ali pa se dogodki drugače odrazijo v njihovih življenjih. K temu 

še prispevajo pretekla življenjska obdobja in izkušnje, ki so lahko pozitivne ali pa negativne, 

ter učinek akumulacije.  

 

Akumulacija negativnih izkušenj in doživetij bo zagotovo v večji verjetnosti imela negativne 

učinke na razvoj posameznika ali skupine. Elder in Shanahan (2005, v Fuller-Igleasis idr., 

2009) poudarita, da so učinki življenjskih prehodov, dogodkov in vzorcev obnašanja na 

človekovo življenje odvisni od obdobja življenja posameznikov in od tega, ali so dogodki v 

posameznikovem življenju normativni ali nenormativni. Elder, Johnson in Crosnoe (2003) v 

povezavi z življenjskim obdobjem opišejo štiri koncepte:  

 

1) Socialne povezave, ki se nanašajo na vzorce izobrazbe, kariere in življenjskih 

aranžmajev, ki so družbeno predpisani, in ki jim posamezniki ali skupine sledijo 

znotraj družbe; 

2) Trajektorije, ki se nanašajo na zaporedje vlog in izkušenj, ki sooblikujejo 

posameznikov razvoj skozi življenje; 
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3) Izstopne tranzicije, spremembe v statusu ali vlogah, ki se nanašajo na čas v razvojni 

trajektoriji, ko posameznik naredi normativno spremembo; 

4) Prehodi, ki se nanašajo na čas, ko nastanejo spremembe vlog, kot so npr. vdovstvo v 

starosti.  

 

Prelomnice lahko bistveno vplivajo na smer razvoja posameznika in reflektirajo 

nenormativne ali nepričakovane življenjske dogodke (vdovstvo v starosti). Avtorji (prav tam) 

razložijo, da so našteti koncepti začasne narave med življenjem, ter da je pomembno 

upoštevati različne učinke neenakosti.  

 

Perspektiva življenjskega poteka priznava kompleksnost interakcij z ljudmi in strukturami, 

ki nas obkrožajo, in se zaveda, da nihče med nami ne živi v izolaciji (povezana življenja in 

socialne povezave). Družbene in individualne izkušnje vplivajo na družino in z njo povezana 

omrežja družbenih odnosov. Tako npr. dogodki na makro ravni (npr. rekrutiranje članov 

družine v vojsko v času vojne; sprememba zakonodaje, ki posameznike prikrajša za prihodke, 

pokojnine) vplivajo na obnašanje posameznikov znotraj družine, ki naredi druge člane bolj 

ranljive, nezmožne prilagoditve na spremembe in manj odporne. Osebne lastnosti živečih 

članov družine (prisotnost nasilja, alkoholizem, dolgoročna bolezen) tudi lahko vplivajo na 

delovanje in počutje drugih posameznikov znotraj družine (Giele in Elder, 1998).  

 

Poudarek perspektive je na razumevanju učinka akumulacije enakopravnosti in 

neenakopravnosti. Med glavne determinante kakovosti življenja v starosti uvršča družbeni 

status, ki najbolj dosledno napove obnašanja, odzive, poglede in življenjske priložnosti 

posameznika (Fuller-Igleasis idr., 2009). Zapis Mertona (1968, v Alwin, 2012), da »bogati 

postanejo bogatejši, revni pa revnejši«, ponazori pojem akumulacijskega učinka. Na 

kakovost življenja, na zdravje, na socialno vključenost in podobno v starosti vplivajo vsa 

obdobja v življenju posameznika in predstavljajo posameznikov vseživljenjski »kapital«. 

 

Večina raziskav o kumulativnih učinkih negativnih dogodkov med drugim poudarja pomen 

socioekonomskega statusa, etnično pripadnost in spol za izid procesa staranja (House, Latz 

in Herd, 2005; Marmot, 2006; O'Rand 2003; Smith in Kington, 1997, v Fuller-Igleasis idr., 

2009). Avtorji (prav tam) navajajo, da so npr. starejši z nižjo izobrazbo pogosto slabšega 

zdravstvenega stanja kot njihovi bolj izobraženi vrstniki. Globalno, pa tudi v Sloveniji, so 

starejše ženske, predvsem tiste, ki živijo same, v težjem položaju, imajo nižje dohodke in so 
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pogosteje izpostavljene revščini. Razlogi se kažejo predvsem v nižji stopnji izobrazbe 

(HelpAge International, 2015; Stropnik idr., 2010). Nižja izobrazba, nizke pokojnine, slabše 

zdravje vodijo do socialne izključenosti in na splošno omejenih zmožnosti spoprijemanja s 

spremembami, izgubami, dejavniki rizika in vplivajo na kakovost življenja v starosti.  

 

Med determinante in napovednike kakovosti življenja v starosti, poleg bioloških dejavnikov, 

vplivajo okolje, zgodovina, kultura in družba. Položaj starejših v sistemu socialne 

stratifikacije določi njihovo obnašanje, poglede na življenje in priložnosti v življenju. 

Negativno družbeno videnje in pojmovane starosti bo vsekakor vplivalo na razvojne 

možnosti starejših. Negativni pogledi, stereotipi, starizmi4 lahko vodijo tudi do ponotranjenja 

teh med starejšimi, kar negativno vpliva na njihovo videnje starosti, obnašanja v povezavi s 

starostjo ter zadovoljstva v življenju (Kornadt in Rothermund, 2015).  

 

Negativni pogledi na starejše člane družbe imajo na družbeni ravni za posledico 

neenakomerno, nepravično porazdeljene socialne dobrine ali v odsotnosti priložnosti za 

odzive na potrebe starejših v družbi. Bolj pričujoče primere zasledimo v manj razvitih 

državah (npr. starejši brez prihodkov, brez socialne pomoči, brez dostopa do zdravstvene 

oskrbe), vendar bolj razvite države niso izjema. Podatek, da je vsak peti starejši v Sloveniji 

v tveganem položaju revščine, govori o odnosu države do starejših.  

 

Čeprav Perspektiva vidi posameznike kot dejavne v sooblikovanju svojega življenja, so 

odločitve in izkušnje, ki jih sprejemamo ali nabiramo vse življenje, pod vplivom formalnih 

in neformalnih institucij (v smislu pravil in predpisov), kot so zakoni, pravice, davčne 

spodbude ali družbene norme, ki zagotavljajo spodbude ali ovire za nekatere življenjske 

odločitve na različnih točkah oziroma stopnjah življenjskega poteka.  

 

Glede na načela in pojasnjevanja perspektive življenjskega poteka s strani različnih avtorjev 

in na zagovorniške politike mednarodnih vodilnih organizacij v svetu starejših, kot je 

                                                 
4 Starizem je dobeseden prevod izraza »ageism«, ki ga je leta 1969 predlagal Robert Butler, ustanovitelj 

ameriškega Nacionalnega inštituta o staranju (National Institute on Aging), in pomeni tipičen stereotip ali 

predsodek ter diskriminacija na podlagi starosti. V primeru starejših se nanaša na odpor do starejših ljudi, 

staranja in starosti ter s tem povezano socialno ali psihično zapostavljanje in podcenjevanje starih ljudi zaradi 

njihove starosti.). 
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HelpAge International, ter v povezavi s populacijo starejših lahko sklepamo in povzamemo 

naslednje značilnosti, ki perspektivo življenjskih potekov ločujejo od drugih, npr. od 

življenjskega cikla ali od pristopa, ki starejše vidi le kot ranljivo skupino (HelpAge 

International, 2012):  

 Starejših ne opredeljuje ali razdeljuje v statične, homogene skupine. Pristop ne 

poudarja ranljivosti, ampak poudarja pomembnost videnja starejših kot agensov, 

zmožnih odločanja in oblikovanja svojih življenjskih poti znotraj sistema omejitev in 

priložnosti, kot so npr. zakoni, politike, družbene norme in prakse; 

 Priznava vpliv sistemov omejitev in priložnosti na odločitve, ki jih delamo v svojem 

življenju. Drugače povedano – vsi smo agensi, vendar so odločitve, ki jih 

sprejemamo, determinirane s priložnostmi in ovirami, s katerimi se soočamo, in ki so 

ustvarjene s strani institucij in struktur znotraj naših družb; 

 Starejši so zaradi zunanjih ovir in sistemskih omejitev (diskriminacijske politike, 

zakoni, pogledi, načrtovanje virov, sistemske prakse), s katerimi se srečujejo, lahko 

prikrajšani za svoje pravice, kar se posledično odraža na kakovosti njihovega 

življenja; 

 Priznava dinamičnost našega življenja, da gremo skozi različna in medsebojno 

povezana obdobja in faze, ter da se naše potrebe in zmožnosti spreminjajo s starostjo 

in pod vplivom konteksta; 

 Priznava, da imamo veliko različnih prepletajočih se značilnosti, ki oblikujejo naše 

odločitve in vplivajo na našo blaginjo; 

 Priznava potrebo in možnosti za vplivanje na odločitve v življenju, dobro počutje v 

starosti in medgeneracijske pravičnosti skozi set usklajenih politik, ki vplivajo na 

naše odločitve in dobro počutje na različnih stopnjah življenja; 

 Kopičenje izkušenj in znanj skozi celotno življenje priznava kot izjemno 

pomembnega v času, ko živimo dlje; 

 Priznava pomen starosti in spola kot univerzalnih determinant namesto tolmačenja 

starosti in spola kot sinonima za posebne "skupine" ali vprašanja, na primer pravice 

žensk, varstvo otrok, nasilje na podlagi spola; 

 Ne postavlja določene skupine v konkurenčen odnos z drugo na način, kot ga 

postavlja pristop k ranljivim skupinam. 
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1.2.2 Staranje skozi paradigmo vseživljenjskega razvoja  

 

Zgodovinsko gledano je bilo staranje posameznikov preučevano zgolj linearno, stereotipno 

in predvsem z vidika negativnih bioloških sprememb in izgub in kot del življenja. Na 

negativne spremembe ni bilo možno vplivati oziroma je bila stopnja rezilientnosti za 

spoprijemanje s spremembami zelo nizka (Staudinger, Marsiske in Baltes, 1995). Novejši 

pristopi, kot je paradigma vseživljenjskega razvoja, staranje pojmujejo drugače in imajo med 

drugimi za cilj zavrniti stereotipe in predsodke, ki so trdno ukoreninjeni v marsikateri družbi. 

Po Eatherman se (1983, v Alwin, 2012) »staranje začne na začetku«. Med drugim zapiše: 

»Razvojne spremembe so vseživljenjski proces; spremembe so sinonim staranja v širšem 

smislu. Staranje ni omejeno le na določeno obdobje življenja, tako kot ni razvoj.« 

Paradigma vseživljenjskega razvoja zaradi svoje usmeritve na preučevanje stabilnosti in 

spreminjanja skozi življenje ter zaradi zajemanja številnih domen funkcioniranja po besedah 

Alwin (2012) predstavlja bolj meta-teorijo kot teorijo ali pa metodološki okvir za preučevanja 

staranja in razvoja.   

 

Baltes, eden od pionirjev zagovarjanja paradigme vseživljenjskega razvoja, v preučevanju 

razvoja (1987, v Sugarman 1986, str. 12) določi načela vseživljenjskega razvoja in razvoj 

opredeli kot vseživljenjski proces, ki je lahko večdimenzionalen in večsmeren, ki kaže 

prožnost, ki vključuje tako pridobitve kot tudi izgube ter proces, ki je kulturno in zgodovinsko 

umeščen, in posledično področje multidisciplinarnega raziskovanja. 

 

Razvoj ni omejen na otroštvo in lahko poteka, kvantitativno in kvalitativno, v vseh fazah 

življenja. Nobeno razvojno obdobje, v katerem se dogajajo številne spremembe, ni bolj 

pomembno od drugih. Vsa obdobja so povezana, sovplivajo drugo na drugo in predstavljajo 

posameznikov »kapital« (O'Rand 2003, Fuller-Igleasis idr., 2009). Torej vsebina starosti 

predstavlja skupek vseh življenjskih potekov. Vsebina je tako negativna kot pozitivna. Vendar 

je tudi v primeru, če je negativna, možno ukrepati in posledice omiliti. Starost ni konec! 

Razvoj lahko poteka na številnih različnih področij, na različnih stopnjah in v več smereh. 

Ni pomembna le biologija, s katero posameznik pride na ta svet, ampak kompleksen preplet 

osebnih in vseh drugih dejavnikov v okolju posameznika. Rice (1995, v Sugarman 1986, str. 

14) opiše dimenzije človeškega razvoja:  
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 Fizični razvoj: vključuje spremembe v motoričnem, senzoričnem ter telesnem 

razvoju; 

 Kognitivni razvoj: vključuje vse spremembe v intelektualnih procesih mišljenja, 

učenja, spomina, presojanja, reševanja težav in komuniciranja; 

 Osebnostni razvoj: vključuje način videnja in doživljanja samega sebe, razvoj 

navezovanja, zaupanja, varnosti, ljubezni, čustev, občutkov in drugih osebnostnih 

lastnosti;  

 Socialni razvoj: se nanaša na razvoj medsebojnih odnosov. 

 

Staranje predstavlja kompleksno mešanje in sovplivanje psiholoških, vedenjskih, družbenih 

in okoljskih sprememb, ki se dogajajo tako na ravni posameznika kot tudi na ravni skupnosti 

ali družbe (Satariano, 2006). Poslabšanje vida pri posameznikih, kot posledica biološkega in 

fizičnega razvoja, lahko vpliva na njihov kognitivni razvoj na način, da začnejo razmišljati o 

starosti in o koncu življenja, kar se bistveno odrazi na njihovem osebnostnem in socialnem 

razvoju. Postanejo lahko zaskrbljeni, depresivni, se začnejo umikati in izogibati socialnim 

kontaktom. Vendar je smer razvoja lahko tudi drugačna. Posamezniki po upokojitvi lahko 

ugotovijo, da so socialno izključeni in začnejo iskati možnosti za npr. druženje. Vključitev v 

lokalno združenje upokojencev, kjer se lahko družijo, hodijo na sprehode, telovadijo, delajo 

prostovoljno in pomagajo vrstnikom, lahko vpliva na izboljšanje zdravja (sprehodi) in na 

ohranjanje kognitivnih funkcij. V drugem primeru bodo spremembe na socialno osebnostnem 

razvoju sovplivale na spremembe na biološkem ter na kognitivnem področju. Torej so vse 

dimenzije razvoja v interakciji in v sovplivanju. Določene dimenzije se razvijajo, medtem ko 

se druge zmanjšujejo, kar govori o tem, da razvoj nikakor ne poteka linearno, tudi v starosti 

ne.  

 

Poleg tega, da je razvoj večdimenzionalen in večsmeren, se razvojne trajektorije 

posameznika lahko, vsaj do neke mere, modificirajo ali spremenijo skozi življenjske pogoje 

ali izkušnje. Usklajenost posameznikove biologije, zgodovinskih življenjskih izkušenj, 

preteklih življenjskih okoliščin s trenutnimi življenjskimi pogoji lahko pripomore k 

sooblikovanju posameznikovega razvoja. Po L. Sugarman (1986) to pomeni, da npr. 

izboljšanje prehrane, dieta, zdravi stili življenja in okolje, ki nudi čustveno, intelektualno in 

socialno podporo, lahko razvoj modificirajo. K temu lahko dodamo sistemsko ureditev, ki v 

veliki meri deluje kot ovira v razvoju, ga spodbuja ali modificira. Avtor (prav tam) navaja, 
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da na vse domene razvoja ne bo vedno možno vplivati in ga modificirati, vendar ima koncept 

prožnosti, ko govorimo o staranju in predvsem starosti, podaljševanju življenjske dobe in 

prevladujočih stereotipnih pogledih na staranje, zelo pomembno vlogo v zagovarjanju 

pristopov obravnavanja staranja po načelih človekovih pravic in nediskriminacije na podlagi 

starosti.  

 

Za kakovost življenja v starosti so pomembne zgodnje intervencije (izobraževanje, zdravi 

načini življenja), poleg teh pa so tudi intervencije, ki se začnejo pozneje, v starosti, lahko 

učinkovite. Odnos posameznikov do staranja, stili življenja v kombinaciji s priložnostmi v 

okolju, vplivajo na kakovost življenja, na kompresijo let, ki jih spremlja obolevnost, ter 

posledično tudi na življenjsko dobo (Tesch-Roemer, 2012). 

 

Splošno gledano se staranje povezuje s povečanjem izgub in nazadovanjem v pogledu 

razvoja. Spremembe, kot so večja obolevnost, izguba socialnih partnerjev, upadanje hitrosti 

obdelave informacij, izguba senzorične ostrine in vzdržljivosti, prispevajo k splošni sliki, da 

je staranje povezano pretežno z izgubami. Poleg tega obstaja veliko družbeno soglasje, da 

starost označuje začetek večjega števila nezaželenih osebnostnih lastnosti (npr. togost) in 

izgubo zaželenih, kot npr. ekstrovertnost (Heckhausen, Dixon in Baltes, 1987, v Freund in 

Ebner, 2005). Avtorja (prav tam) navajata, da to še ne pomeni, da je staranje enotno mogoče 

opisati kot negativno, kot čas, ki ga zaznamujejo le izgube. Tudi empirični dokazi v različnih 

domenah funkcioniranja ne podpirajo tega mnenja. Sprememb, ki jih mlajši vidijo kot 

negativne, starejši ne doživljajo nujno enako. V očeh starejših so te lahko pozitivne ali 

nevtralne. 

 

Spremembe, ki vključujejo pridobitve, in izgube niso značilne le za obdobje starosti. Oboje 

spremljajo razvoj od otroštva dalje in niso ozko vezani samo na starost, čeprav so spremembe 

najbolj očitne v otroštvu in starosti, ko se izgube s starostjo povečujejo. Dalje, otroštva ne 

spremljajo le napredovanja ali pridobitve. Piaget (1965) je npr. opisal, da se nekatere vizualne 

iluzije povečujejo s staranjem, druge pa zmanjšujejo. Zmanjševanje vizualne natančnosti 

pripelje do napredovanja v kognitivni stopnji oziroma konceptualni shemi. Horn in Hofer 

(1992, v Alwin, 2012) navajata tudi, da so napredovanja na verbalnem oz. na jezikovnem 

področju možna vse do pozne starosti. Med napredovanja in pridobitve lahko štejemo tudi 

regulacijo čustev, čustveno stabilnost, modrost, ki se razvija s staranjem, znanje in izkušnje, 
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delovne in tudi življenjske, ki jih starejši naberejo, in ki predstavljajo kapital (Baltes, 

Lindenberger in Staudinger, 2005).   

 

Kako se bo posameznik odzval na izgube na različnih področjih ali v različnih domenah, je 

spet odvisno od dejavnikov, posameznika samega pa tudi njegovega okolja. Na to lahko 

vplivajo: zdravje, navade, izobrazba, socioekonomski status, spol, predvidljivost dogodkov 

in sprememb, instrumentalna in socialna mreža podpore, finančna podpora in posameznikovi 

načini oziroma stili spoprijemanja s težavami (Freund in Ebner, 2005). Ne glede na 

medosebne razlike v spoprijemanju s spremembami in vire pomoči akumulacija negativnih 

dogodkov in izgub slabi moči in zmožnosti posameznika (prav tam).   

 

Načini spoprijemanja s spremembami se lahko razlikujejo od posameznika do posameznika. 

Staranje in razvoj sta, poudarjam, individualna procesa in prav upoštevanje te 

individualnosti, heterogenosti v razvoju, v odzivih in načinu funkcioniranja je poudarek 

paradigme vseživljenjskega razvoja. Fuller-Igleasis idr. (2009) zapišejo, da je več razlik 

znotraj kohort kot med kohortami, ter da se »pogosto zanemarja preučevanje številnih 

normalnih zdravih funkcioniranj ali pa potencialov za optimizacijo zdravja«.  

 

Vseživljenjski razvoj, kot zapišejo Baltes idr. (2005), je po definiciji prilagajanje, ki vključuje 

nenehno balansiranje med izgubami in pridobitvami skozi življenje. Avtorji (prav tam) še 

dodajo, da so pomembne naloge prilagajanja skozi življenje identificiranje, razporeditev in 

uravnavanje virov za naslavljanje funkcij rasti, za vzdrževanje funkcij in reguliranje izgub. 

Spet, pomembno vlogo v procesu in dinamiki prilagajanja ima interakcija med biološkimi, 

kulturološkimi strategijami in strategijami samoregulacije (Fuller-Igleasis idr., 2009) ter 

usklajenosti med njimi. Interakcija lahko omejuje ali pa spodbuja. Delovanje posameznikov 

lahko utrdi družbene in kulturne predpise in norme, ali pa se delovanje in obnašanje 

posameznikov modificira s ciljem prilagajanja družbenim in okoljskim izzivom.  

 

Med življenjem, v procesu razvoja in prilaganja na spremembe, delamo selekcijo in 

selektivne spremembe. Ta proces podporniki paradigme vseživljenjskega razvoja imenujejo 

selektivna optimizacija s kompenzacijo (Baltes in Baltes 1990, v Harwood, 2007). 

Selekcija nastopa v povezavi z optimizacijo in kompenzacijo. Pri optimizaciji gre za izbiro 

sredstev za doseganje določenega cilja. S kompenzacijo pa se odzovemo na določene izgube 
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oziroma na izgube sredstev za doseganje cilja (Klemenčič, 2010). Z drugimi besedami 

izberemo določena področja v svojem življenju, optimiziramo svoje zmogljivosti znotraj teh 

področij in kompenziramo na področjih, kjer nam manjkajo sposobnosti, motivacija ali 

zmožnosti (Harwood, 2007). Tako se v mlajših letih lahko osredotočimo na izobraževanje, 

pozneje na kariero in manj smo usmerjeni na druge stvari. V starosti pa se usmeritev lahko 

spremeni. Baltes (1997, v Harwood 2007) pristop ponazori na primeru 80-letnega 

koncertnega pianista Arthura Rubinsteina, ki je bil znan po uspehu kljub njegovi pozni 

starosti. Rubinstein je izbral nekaj del (selekcija), jih ogromno vadil (optimizacija) in na ta 

način kompenziral (kompenzacija) izgube in upadanja.  

 

Ko posameznikom uspe pri regulaciji opisanih procesov, govorimo lahko o uspehu v občutku 

vzdrževanja kontrole nad svojim življenjem (Stevernik, 2014). Izkušnje ob pragmatičnem 

kontekstualnem znanju, ki jih starejši naberejo skozi življenje, ter modrosti imajo pomembno 

vlogo v procesu prilagajanja na nove dogodke in spremembe v življenju, tudi v primeru 

travmatskih dogodkov (Linley, 2003, v Poli, 2014). Raziskave pravijo, da so sposobnosti za 

prilagajanje dosti bolj prisotne in intenzivne prav v starosti (Sternberg, 2005; Webster, 2007 

v Poli, 2014). Izkušnje, znanje in modrost pomagajo starejšim k boljšemu razumevanju 

situacij, k zavedanju o lastnih omejitvah, o omejitvah v okolju in posledično prilagajanju. 

Prav to zavedanje in zmožnost aktiviranja novih resursov, zmožnost kompenziranja, 

optimizacije pa so povezani z zadrževanjem generativnosti v starosti, ki je zelo pomembna, 

posebej v pozni starosti. Koncept generativnosti razvije Erikson, vendar, ker je pri tem 

konceptu poudarek na psihoanalitičnem modelu razvoja, ker se omeji na srednjo odraslost in 

je preveč rigiden (omejen bolj na kronološka obdobja) ter enostaven, izgubi na svojem 

pomenu v zadnjih dveh desetletjih. Profil starejših in obdobje starosti sta danes precej 

drugačna, kot je bilo v času, ko je Erikson razvil teorijo. Starost ni stagnacija, razvoj je 

kontinuiran, starejši pa so še naprej lahko produktivni. Starejši so bolj izobraženi, zdravi in 

se zavedajo, da lahko živijo še vrsto let v dobrem zdravju. Starejši tudi po upokojitvi 

nadaljujejo z aktivnim delovanjem, pomagajo mlajšim članom družine (čuvajo vnuke), 

nudijo svojim otrokom čustveno podporo, pa tudi materialno, skrbijo za bolne člane družine 

itn. Torej generativnost danes lahko vidimo v dejstvu, da so starejši zmožni prispevati in 

pozitivno vplivati na kontekst in socialno okolje, v katerem živijo (družina, skupnost in drugi 

sistemi v okolju). Starejši so, kot smo že večkrat omenili, aktivni v sooblikovanju svojega 

življenja, svoje skupnosti in družbe na splošno (Poli, 2014).  Vendar možnosti spoprijemanja 
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s spremembami, ki jih razlaga pristop selekcije, optimizacije in izbire, spet ne bodo možne 

pri vsakem posamezniku, ker so odvisne od prisotnosti učinkovitih sredstev ali strategij za 

spoprijemanje z izgubami, v smislu korekcije obnašanja s ciljem zaščite svojih motivacijskih 

in emocionalnih virov pred izgubami in upadanjem (izguba upanja za uspeh, poslabšanje 

samozavesti, nemoči) (Heckhausen, Wrosch in Schulz, 2010). Avtorji (prav tam) navajajo, 

da je ključni kriterij za prilagajanje v razvoju posameznika odvisen od tega, v kolikšni meri 

ima posameznik kontrolo nad okoljem (primarna kontrola) in na različnih področjih življenja 

(sekundarna kontrola). Primarni procesi kontrole so usmerjeni na usklajevanje in 

približevanje okolja posameznikovim željam, medtem ko so sekundarni kontrolni procesi 

opredeljeni kot samospreminjanje v skladu z okoljskimi pritiski (Rothbaum, Weisz in Snyder, 

1982, v Stevernik, 2014). Ključno merilo za adaptivni razvoj je obseg, v katerem posameznik 

uresničuje nadzor nad svojim okoljem (tj. primarni nadzor) na različnih področjih življenja 

(npr. delo, družina, zdravje, prosti čas) skozi celotno življenjsko obdobje (Stevernik, 2014). 

 

1.3 Celosten pogled na staranje – ekološka teorija razvoja  

 

Glede na predstavljena načela razvoja ter predvsem glede na to, da vseživljenjski razvoj 

pomeni kontekstualne, odnosne, interakcijske in časovne dimenzije razvoja, se ekološka 

teorija razvoja zdi primerna v združevanju in pojasnjevanju teh načel. Razvoj je izid ali 

skupek interakcije med posameznikom in okoljem ter razmerja med varovalnimi in 

zaščitnimi dejavniki obeh v procesu razvoja in predvsem procesa spoprijemanja s 

spremembami. L. Sugarman (1986, str. 19) ta proces opiše skozi naslednji primer: 

»Življenjski potek je podoba reke, ki se, ne glede na lastno moč in zagon, oblikuje in spremeni 

pod vplivom terena, skozi katerega teče. Po drugi strani pa reka lahko pokaže svoj vpliv na 

okolje.« 

 

Teorija pa zelo dobro povezuje sociološke in psihološke pa tudi biološke vidike staranja ter 

glavna načela, usmeritve in teme, ki jih obravnavata perspektiva vseživljenjskega poteka in 

paradigma vseživljenjskega razvoja. Usmerjena je na posameznika, vendar ne obravnava le 

dejavnikov v posamezniku in procesov razvoja na mikro ravni, temveč upošteva cel kontekst, 

sisteme, v katerih posameznik deluje (formalne in neformalne), in ki ga obkrožajo, na mikro 

in na makro ravni. Pomen daje zgodovinskim izkušnjam kot tudi času, v katerem posameznik 

živi. Dogajanja znotraj sistemov, tako kot v primeru posameznika, imajo vpliv tudi na 
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kohorte, generacijske skupine. Posameznik živi, je v interakciji, ima vlogo in opravlja 

aktivnosti v soodvisnem, raznolikem in spreminjajočem se okolju, ki jih Bronfenbrenner 

(1979) imenuje mikro, mezo, ekso, in makro sistemi. Avtor (prav tam) ekološko okolje 

primerja s kompletom ugnezdenih struktur, od katerih se vsaka nahaja v naslednji – kot 

komplet ruskih 'babušk'. Tisto, kar je pomembno za posameznikov razvoj, ni omejeno na 

posamezni, nespreminjajoči se prostor, temveč je to razvrstitev koncentričnih struktur, ki so 

medsebojno povezane in v interakciji, pri čemer se raztezajo prek neposredne situacije, ki 

predstavlja neposreden vpliv na razvijajočega se posameznika. 

 

Pri ekološki teoriji razvoja lahko govorimo o ekološki tranziciji, ki se nanaša na spreminjanje 

posameznika znotraj okolja kot posledice spreminjanja vlog skozi življenjski potek. Vloge 

so v veliki meri določene s sistemskimi ureditvami, so zaporedne in kronološke (vstop v šolo, 

zapustitev šole, poroka, starševstvo, zaposlitve, upokojitev), pričakovane in predvidljive. 

Vendar se s spreminjanjem okolja in predvsem časa, v katerem živimo, tudi to 

institucionalizirano zaporedje lahko poruši. Tako danes matere rojevajo tudi po 30. letu, celo 

v 40. letu, odrasli otroci tudi po končanem študiju ne zapustijo doma, živijo pri starših, 

posamezniki se ne poročijo, se odločijo, da ne bodo imeli otrok, starejši v poznih letih 

postanejo celo predsedniki držav in podobno. Spremembe in dogodki, ki vplivajo na naše 

spreminjanje skozi življenje, so torej lahko pričakovani ali nepričakovani (npr. prisilna 

migracija, izguba članov družine, nesreče, bolezen itn.). Vsi dogodki so med sabo povezani 

in sooblikujejo razvoj posameznika ali okolja, v katerem posameznik živi. Cilj uspešnega 

razvoja oziroma prilagajanja in spoprijemanja s spremembami je vnašanje čim več zaščitnih 

dejavnikov v vse sisteme, v katerih se posameznik stara, ter zmanjševanje negativnih in 

ogrožajočih dejavnikov. Gre za krepitev moči posameznika za spoprijemanje s spremembami 

in premagovanje ovir v okolju oziroma oblikovanje okolja.  

 

Zasledimo lahko veliko literature o teoriji rezilientnosti, o pomenu ogrožajočih in varovalnih 

dejavnikov v povezavi z otroštvom. V zadnjem času je več poudarka tudi na odrasli dobi in 

na pomenu modela rezilientnosti v procesu staranja in spoprijemanja s spremembami. V 

procesu staranja in starosti se rezilientnost enači s konstruktom uspešnega staranja 

(Hochhalter, Smith in Ory, 2011, v Aldwin in Igarashi, 2012). Aldwin in Igarashi (2012) pa 

dodata, da so definicijo vzeli po WHO definiciji aktivnega staranja, ki se nanaša na 

optimizacijo procesov v zdravstvu, na področjih družbene angažiranosti in zagotavljanja 
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varnosti za starajočo se populacijo s ciljem izboljšanja kvalitete njihovega življenja (WHO, 

2002), o čemer bom več zapisala v nadaljevanju. Avtorja prav tam zapišeta, da je z 

akumulacijo negativnih izkušenj, dogodkov in dejavnikov v posameznikovem življenju in z 

omejenimi možnostmi in viri za spoprijemanje z naštetim razvoj lahko enodimenzionalen. 

Glede na načela paradigme vseživljenjskega razvoja in prožnosti v razvoju ter tudi trditve 

stroke, da je možno tudi pozneje, v starosti, omiliti učinke negativnih sprememb na razvoj 

posameznika, se zdi teorija rezilientnosti in koncept varovalnih in ogrožajočih 

dejavnikov zelo primeren tudi za obdobje starosti.  

 

Staranje oziroma starost je obdobje, v katerem so spremembe in dejavniki ogroženosti 

najpogostejši, in v katerem se s pozno starostjo povečujejo tudi izgube. Teorija govori tudi o 

pomembnosti upoštevanja karakteristik posameznika in vedenjskih dispozicij, ki lahko 

sprožijo proces razvoja in ga vzdržujejo, ter nasprotno, ki motijo, zavirajo, ali celo preprečijo 

razvoj. Kot smo že omenili, med dejavnike, ki se nanašajo na posameznika, štejemo njegovo 

biološko osnovo, spol, etnično pripadnost, zdravje, socioekonomski status, izobrazbo, 

pretekle izkušnje, navade, načela, poglede na življenje in podobno. Naštela bom nekatere od 

ogrožajočih in varovalnih dejavnikov po OASAS5. 

 

Ogrožajoči dejavniki: 

 

 Osebne izgube: vdovstvo, ločitev ali razveza zakonske zveze – vključno z izgubo 

prijatelja ali prijateljice; 

 Fizični neuspehi: omejena mobilnost (npr. večje težave pri uporabi javnega prevoza, 

kjer je ta na voljo; nezmožnost vožnje ali je vožnja omejena na dnevne ure, težave s 

hojo); 

 Upočasnjenost: oslabljene senzorične zmožnosti, ki lahko vodijo v izolacijo tudi 

takrat, ko odrasla oseba živi v fizični bližini drugih; 

 Bolezen: slabšanje zdravja zaradi kroničnih bolezni; 

 Domače okolje: življenje z zakoncem, prijateljem ali z družinskim članom, ki pije, ki 

je vezan za posteljo in potrebuje 24-urno nego; 

 Monotonija: dolgčas ali pasivnost zaradi povečanih količin prostega časa; 

                                                 
5 New York State Office of Alcoholism and Substance Abuse Services – OASAS. 
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 Sprememba: izguba znanih vlog, vezanih na zaposlovanje, družinske spremembe in 

družbene odgovornosti (na primer upokojitev, odhod otrok od doma); 

 Novo okolje: družbeni pritisk (na primer v upokojitvenih skupnostih, zlasti za 

ženske), vezanost na dom, ali drugačne oblike družbene izoliranosti; 

 Bolečina: bolečine in/ali neučinkovito upravljanje medicinske bolečine; 

 Duševno zdravje (npr. depresija, anksioznost); 

 Samopodoba: napačno razumljene blage kognitivne motnje – kot je npr. normalna 

izguba spomina – ki se pogosto kaže v strahu, nizkem samospoštovanju ali zadregi; 

 Finančni in pravni pritiski: nepričakovani stres, povezan s finančnimi težavami, 

pravna vprašanja, težave z zadovoljevanjem osnovnih življenjskih potreb in drugo. 

 

Varovalni dejavniki: 

 

 Dostop do potrebnih virov, npr. varnega in zdravega stanovanja; 

 Zdravstvene storitve: dostopne in kakovostne zdravstvene storitve; 

 Povezanost: razpoložljivost podpornih mrež in socialnih vezi; 

 Samopodoba: sodelovanje pri dejavnostih, kjer posameznika poznajo, kjer se počuti 

sprejetega in spoštovanega; 

 Sorodstvo: podporni družinski odnosi; 

 Zdravstvena vzgoja: informiranje o zdravstveni skrbi in o zdravju na splošno (npr. 

pametna uporaba zdravil); 

 Zaupanje: občutek za smisel in identiteta; 

 Zadostnost: sposobnost za samostojno življenje; 

 Osebnostni razvoj: pričakovanja, ki se nanašajo na življenje v udobju, dobrega 

zdravja in varno. 

 

V procesu staranja pa tudi v starosti je potrebno zagotoviti čim več varovalnih dejavnikov, ki 

so protiutež ogrožajočim, in ki lahko prispevajo k boljši kakovosti zdravja, tako fizičnega kot 

tudi duševnega. Eden od pomembnih varovalnih dejavnikov v procesu staranja je vsekakor 

prostovoljno delovanje (Greenfield in Marks, 2004), ki prispeva k boljšemu zdravju in 

psihosocialni dobrobiti. Musik in sodelavci (1999) so ugotovili, da ima prostovoljstvo večji 

varovalni dejavnik pred smrtnostjo, posebej med tistimi, ki imajo nižji nivo neformalnih 

socialnih kontaktov.    
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Bronfenbrenner (1979) je pojasnil, da so vloge zakoreninjene v mikro in makro svetu 

posameznika, in da imajo močan vpliv na to, kako človek ravna, kako ga obravnavajo, kako 

se povezuje z drugimi, kako razmišlja in čuti. Raziskave po metodi interakcijskih teorij vlog 

so pokazale, da ima prostovoljstvo večje psihološke in fizične ugodnosti in učinek na zdravje 

starejših, kot je to v primeru mlajših generacij (Van Willigen, 2000). Prostovoljstvo ima lahko 

večji pomen in psihosocialne dobrobiti za starejše tudi z vidika nadomeščanja izgubljenih 

vlog – npr. zaposlitve in zakonskega statusa. Ekološko teorijo razvoja ponazorimo v naslednji 

shemi: 

 

Slika 1: Ekološko sistemska teorija in vloga varovalnih dejavnikov v razvoju. 

   

 

 

 

Prirejeno po: Ekološko-sistemska teorija (Bronfenbrenner, 1979).  
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»Večina družb oblikuje politike čakajoč, da se problemi pojavijo, namesto predvidevanja in 

njihovega preprečevanja; usmerjeni so na zaščito pred negativnimi učinki problemov, 

namesto na krepitev moči za spoprijemanje z njimi; izhajajo iz modela javnega zdravstva, 

namesto iz modela življenjskega razvoja.« (Grotberg, 2005 v Roberts, 2012) 

 

1.4 Kdaj smo stari? 

 

»[...] nekdanjih 60 je po novem 40 [...], sedanjih 40 pa je dejansko 25 let.« ( Karpf , 2014) 

 

Na začetku sam opredelila, kaj je to staranje. Postavlja pa se vprašanje, kdaj smo stari? Kdaj 

se starost začne? Vprašanje »Koliko ste stari?« ali izjave, kot so npr. »Zelo dobro ste videti 

za svoja leta.«, »Je videti dosti starejši.«, »Jaz sem v tvojih letih imel že vnuke.«, »Ne obnaša 

se v skladu s svojimi leti.«, »Stari smo toliko, kot se počutimo.«, »To ni zame, prestara sem.« 

itn., so nekatere iztočnice, ki nam kažejo, da ni tako enostavno določiti, kdaj smo stari, kdaj 

se starost začne, ter da na starost gledamo z različnih vidikov.  

 

Na vprašanja, kdaj smo stari ali kdaj se starost začne, verjetno ne bomo dobili enotnega 

odgovora. Starejši so zelo heterogena skupina, kot smo že večkrat poudarili, staranje pa 

neizogiben proces. Razlike v zmožnostih, funkcioniranju, v zadovoljstvu, videnju starosti, 

odnosu do starosti na individualni ravni so velike, staranje pa vsekakor individualna izkušnja.  

 

Narava vprašanj in izjav, ki smo jih navedli kot primere, pa govori, da starost določajo tudi 

drugi dejavniki, ne le letnice rojstva. Med te uvrščamo genetske predispozicije, čustva, 

osebno videnje starosti, življenjske stile, okolje, kulturo, družbeno ureditev in čas, v katerem 

živimo. Pomembno pri tem je poudariti interakcijo in sovplivanje vseh teh dejavnikov in 

njihovo vlogo v določanju starosti, kdaj smo, koliko smo in kako smo stari. Tako lahko starost 

razdelimo na:  

 

 kronološko starost – vezano na rojstni datum posameznika; 

 funkcionalno starost – vezano na zmožnost samostojnega opravljanja temeljnih 

življenjskih opravil (imenujemo jo tudi biološka starost); 

 doživljajsko starost – pokaže celosten človeški odnos do starosti in vsega, kar je 

povezanega z njo (Ramovš, 2003).  
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K temu lahko dodamo še družbenokulturno starost, ki je z vidika človekovih pravic in 

odpravljanja stereotipov, posebej v povezavi z dejstvom, da danes živimo toliko dlje, in da je 

okolje, v katerem živimo, drugačno od okolja v 20. stoletju, precej pomembna.  

Družbenokulturna starost, kot je razvidno iz primerov, izraža nenapisana pričakovanja glede 

tega, kako naj bi se obnašali ljudje določene kronološke starosti, kako naj bi kazali ter kaj se 

od njih pričakuje. Filipovič Hrast in Hlebec (2015, str. 14–15) zapišeta, da je 

družbenokulturna starost »specifičen skupek vlog, ki jih posameznik zavzame v odnosu do 

drugih članov lastne družbe in kulture. Družbenokulturna starost se ocenjuje glede na 

številna vedenja in navade, kot so način oblačenja, navade, jezik ali osebni stil. Merimo jo 

tako, da opazujemo, do kakšne mere posameznik kaže navade, ki so pričakovane za njegovo 

starost v družbi, v kateri živi.«  

 

Tudi raziskave govorijo o različnem doživljanju starosti. Angleška organizacija Age UK je 

na podlagi Evropske družboslovne raziskave (European Social Survey, ESS) za leti 2008 in 

2009, naredila analizo podatkov, pridobljenih iz 28 evropskih držav z namenom pridobivanja 

odgovorov na vprašanje, kako Evropejci vidijo sebe in druge glede na starost – kdaj se po 

njihovem mnenju konča mladost in začne starost (Abrams, Russell, Vauclair in Swift, 2011). 

Rezultati kažejo na velike kulturne razlike med anketiranci iz različnih držav. Povprečen 

odgovor je bil, da se starost začne pri 62 letih, kar je manj od obveznih let upokojitve. V 

Grčiji se starost začne pri 68,2 leta, v Turčiji pri 55,1 leta, v Sloveniji pa pri 63,9 leta. Veliko 

manj soglasja je bilo okoli vprašanja, kdaj se konča mladost. Ta se na Švedskem konča pri 

34 letih, v Grčiji pa pri 52 letih. Po mnenju povprečnega Evropejca se mladost konča pri 40 

letih.  

 

Po Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) se starost začne s 60. letom. Združeni narodi pa 

so ta prag dvignili na 65 let in ta se uporablja tudi v Sloveniji. V gerontologiji je začetek 

obdobja starosti oziroma tretje življenjske dobe določen s prehodom v upokojitev ali z 

dopolnjenimi 65 leti, četrto življenjsko obdobje pa se v gerontologiji prične pri 85 letih 

(Molinari, Spatola, Pietrabissa, Pagnini in Castelnuovo, 2014). Avtorji (prav tam) dodajo, da 

so razlike med »tretjo življenjsko dobo« in »četrto življenjsko dobo« nekoliko arbitrarne. 

 

Drastično povečanje števila ljudi, ki so dosegli starost 65 let – skupaj s pričakovano višjo 

življenjsko dobo – so pripeljali do razširjanja klasifikacije starejših od 65. Tako danes 
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pogosto zasledimo podskupine, kot so "mlajši starejši," "starejši" in "stari starejši". Svetovna 

zdravstvena organizacija starost razdeli na tri obdobja (Dziechciaz in Filip, 2014): 

 

1. staranje (zgodnja starost), "mladi-stari" – starost 60–74 let; 

2. starost (pozna starost): "stari-stari" – 75–90 let; 

3. dolgoživost (dolgoživi) – 90 let in več. 

 

Z gerontološkega vidika (Ramovš, 2003, str. 74) pa starost delimo na: 

 

1. zgodnje starostno obdobje, od 66. do 75. leta; ko se človek privaja na upokojensko 

življenje, po navadi je dokaj zdrav in trden ter živi zelo dejavno; 

2. srednje starostno obdobje, od 76. do 85. leta; posameznik se v svojih dejavnostih 

prilagaja ter doživljajsko privaja na upadanje svojih moči in zdravja, hitro 

izgublja vrstnike in večini že umre zakonski partner; 

3. pozno starostno obdobje, po 86. letu starosti; posameznik postaja prejemnik 

pomoči, za mlajši dve generaciji učitelj najglobljih temeljev človeškega 

dostojanstva, sam pa opravlja zadnje naloge v življenju. 

 

Čeprav je večja starost zagotovo povezana s povečano obolevnostjo, nekateri ljudje živijo v 

svojih 70., 80. in 90. letih v dobrem zdravju, z aktivnim življenjskim slogom ter 

pripravljenostjo in sposobnostjo za delo. Meja med srednjo starostjo in pozno starostjo 

postaja vse bolj zabrisana. Le manjšina posameznikov, ki so »stari starejši«, potrebuje 

posebno nego in varstvo ter družbeno podporo. 

 

 

1.5 Miti in predsodki o staranju 

 

Pogledi na staranje imajo zelo pomembno vlogo oziroma vplivajo na različne načine na 

razvoj skozi celo življenje. Ustvarjajo okolje, ki določa obnašanje do starejših pa tudi 

obnašanje samih starejših. Negativni pogledi, stereotipi, predsodki in starizmi ustvarjajo 

okolje, ki starejšim ni prijazno in jih na podlagi starosti diskriminira oziroma prikrajša za 

njihove pravice. Posledica tega je ponotranjenje pogledov pri samih starejših, ki lahko 

začnejo verjeti, da njihova vloga v družbi ni pomembna, da ne morejo prispevati, da je starost 

obdobje bolezni, nezmožnosti delovanja, izboljšanja in podobno. Starejši se torej obnašajo v 
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skladu z »zahtevami« okolja (Levy, 2009; Rothermund, 2005; Rothermund in Brandtstädter, 

2003, v Kornadt in Rothermund, 2015). Zato je zelo pomembno odpravljati predsodke in 

spodbujati vključujoče okolje ter okolje za vse generacije. Negativna podoba starejših je pot 

do starostne diskriminacije in pogosto tudi uvod k nasilju nad starejšimi. 

 

Glede na podatke iz Age UK raziskave 44 % državljanov Evropske skupnosti meni, da je 

diskriminacija na podlagi starosti zelo resna. 35 % anketiranih je poročalo o diskriminaciji 

na podlagi starosti (več kot na podlagi spola ali rase). 51 % jih je izrazilo zaskrbljenost, da 

delodajalci prednost pri zaposlitvi dajejo dvajsetletnikom. Še bolj zaskrbljujoč podatek je, da 

jih 57 % meni, da ljudje, starejši od 70 let, ne prispevajo k družbi gospodarsko, medtem ko 

53 % vprašanih nima prijateljev, starejših od 70 let (Abrams idr., 2011) . 

 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v povezavi s predsodki leta 2008 izdala 

brošuro, v kateri opisuje 12 najbolj razširjenih predsodkov o starosti, ki so globalno prisotni. 

Brošura poziva k prizadevanju vseh, od posameznika do širše družbe, v boju proti 

diskriminaciji starejših ter usmerjanju na druge, širše determinante, poleg zdravstvenega ali 

socialnega varstva, ki lahko bistveno vplivajo na kakovost življenja in dobro počutje starejših 

ljudi. Odklanjanje predsodkov je pogoj za ustrezne odzive na demografsko staranje, za 

načrtovanje in usklajevanje relevantnih politik in uslug in, med drugim, predpogoj za 

promocijo aktivnega in zdravega staranja. V nadaljevanju predstavim predsodke in dejstva, 

ki te predsodke zavržejo (Ritsatakis, 2008; Voljč, 2009): 

 

1. predsodek: S staranjem lahko pričakujemo poslabšanje psihičnega in 

fizičnega zdravstvenega stanja. 

 

Ta predsodek deloma drži. Psihično in fizično stanje je mogoče vzdrževati tudi v visoki 

starosti. Na nazadovanja in izgube lahko vplivamo ali jih ublažimo. Pri tem pomaga 

prakticiranje zdravega stila življenja, zdravo prehranjevanje, vadba ter vsaka druga fizična 

aktivnost, ki starejše veseli (npr. vrtnarjenje, sprehodi, hoja in podobno). Na zdravje vplivajo 

tudi socialne aktivnosti, kot so druženje z vrstniki in prijatelji. Sem lahko vključimo tudi 

prostovoljno delovanje, ki ima številne pozitivne učinke na starejše. Prostovoljstvo jim 

omogoča aktivno sodelovanje v skupnosti, dobro počutje, druženje, zadovoljstvo ob občutku 

koristnosti ter na splošno vpliva na njihovo psihosocialno zdravje (Greenfield in Marks, 

2004). Zdravljenje ni izključno povezano z jemanjem zdravil.  
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2. predsodek: Večina starejših ima podobne potrebe. 

 

Starejši niso homogena skupina s podobnimi lastnostmi in potrebami. Med ljudmi obstajajo 

individualne razlike od samega rojstva. Resnica je, da se razlike med posamezniki s starostjo 

le poglabljajo, in da na razlike vplivajo tudi dejavniki v posameznikovem okolju.  

 

3. predsodek: Ustvarjalnost in prispevanje v družbi so značilnosti mlajših 

generacij. 

 

Ustvarjalnost ne pozna starostnih meja. Politika prisilnega upokojevanja je podprla misel, da 

starejši niso zmožni ekonomsko prispevati. Ljudje danes želijo ostati aktivni tudi potem, ko 

izpolnijo pogoje za upokojitev. Res je, da na te želje, kot smo opisali pri predsodku 2, vplivajo 

različni dejavniki, ampak dejstvo je, da želijo starejši nadaljevati z aktivnim načinom 

življenja. Ta želja je posebej prisotna v intelektualnih poklicih. Doprinosa k skupnosti ne 

predstavlja samo zaposlenost. Starejši lahko veliko pomagajo kot neformalni skrbniki, kot 

stari starši, pomagajo družini in sosedom npr. Starejši delajo kot prostovoljci in v Sloveniji 

štejejo med najštevilnejše na področju prostovoljnega delovanja. So aktivisti, prispevajo s 

svojimi izkušnjami, znanjem tudi na področju načrtovanja javnih politik. Starejši so 

potrošniki, so aktivni v kulturi, so posredovalci izročil in podobno. Da talent in ustvarjalnost 

ne poznata starostnih omejitev, govorijo primeri umetnikov, ki so v visoki starosti ustvarili 

svoje največje mojstrovine. Michelangelo je naredil načrte za baziliko sv. Petra, ko je imel 

več kot 70 let. Delal je vse do svoje smrti v 89. letu. Picasso je v visoki starosti še slikal, 

Rubinstein pa igral klavir. Na Švedskem je na volitvah v parlament kandidirala 79 let stara 

gospa. Goethe je v svojem 82. letu napisal Fausta, Verdi v 74. letu končal Othela (Schaie in 

Willis, 1996). Glede na to, da se delež starejših povečuje, da so sedanje generacije starejših 

precej zdrave in lahko še naprej ogromno prispevajo, je treba ustvarjati pogoje in okolje za 

njihovo prispevanje k družbi.  

 

4. predsodek: Izkušnje starejših so manj pomembne za današnji čas. 

 

Dejstvo je, da se današnji svet precej razlikuje od sveta, v katerem so starejši odraščali, 

vendar to nikakor ne pomeni, da starejši niso popolnoma digitalno vključeni. Pozabljamo, da 

imajo starejši veliko izkušenj, ki so koristne tudi danes in koristijo tudi otrokom. Veliko otrok 

npr. potrebuje tudi učno pomoč. Za razliko od staršev so starejši tisti, ki imajo več časa. 



 

33 

 

Starejši imajo znanje, izkušnje, so pa tudi posredovalci običajev, kulture in tradicije na 

splošno.  

 

5. predsodek: Starejši se želijo umakniti in imeti mir. 

 

Res je, da starejši radi berejo in se v miru sproščajo s partnerjem, če ga imajo, vendar, ali 

nimamo tega radi vsi? Dejstvo, da imajo radi takšen mir, nikakor ne pomeni, da si želijo 

socialne izolacije ali izključenosti. Resnica je, da se starejši ne odrekajo možnostim socialnih 

stikov in aktivnostim, če jim ponudimo priložnost, in če je okolje za to spodbudno. Želja pri 

njih ostaja ves čas, le ponuditi jim je treba možnosti. 

 

6. predsodek: Zdravstvena nega in bolnišnice so najbolj pomembne. 

 

Res je, da je med hospitaliziranimi bolniki več starejših, vendar evropske raziskave kažejo, 

da so med hospitalizacijami tudi take, ki so neprimerne in celo odvečne. Novejši pogledi na 

staranje poudarjajo staranje v domačem okolju in ohranjanje avtonomije čim dlje je to možno. 

Kakovost življenja je v starosti povezana s čim daljšo možnostjo samostojnega delovanja ali 

neodvisnosti, ki je najboljša preventiva pred nepotrebnim hospitaliziranjem. Samostojnost je 

povezana z družbenimi okoliščinami, ki vplivajo na dejavnike zdravja. Tukaj lahko 

naštejemo dohodke, kakovost bivanja, dostop do zdravstvenih, socialnih in kulturnih storitev 

ter učinkovito socialno mrežo. Pomembno je tudi, da starejši lahko še naprej nepristransko 

sodelujejo na vseh družbenih področjih. 

 

7. predsodek: Storitve za starejše zmanjšujejo sredstva za mlajše. 

 

Nasprotno, marsikaj, kar olajšuje življenje starejšim, koristi vsem. Izboljšanje varnosti v 

prometu (npr. varno prečkanje ulic, boljša osvetlitev cest) lahko ščiti vse generacije. Odprave 

vseh arhitekturnih ovir (ovire na pločnikih) ali lažji vstop na avtobus (nizke stopnice) olajšajo 

gibanje tudi materam z majhnimi otroki in vsem, ki so vezani na invalidske vozičke. Sedeži 

na avtobusnih postajališčih pa prav pridejo vsem nam. Ustrezni stoli in osvetlitve na 

delovnem mestu ne pomenijo boljšega okolja samo za starejše, ampak za vse zaposlene. 

Dobro organiziran javni promet je odločilen za lažji dostop do zdravstvenih ustanov, trgovin 

in zelenih površin. 
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8. predsodek: Izdatki za starejše so razmetavanje sredstev. 

 

Sredstva, namenjena ali porabljena za storitve za starejše, se hitro obrestujejo. Promocija in 

motiviranje starejših, da ostanejo aktivni skozi različne programe v skupnosti (npr. učenje, 

centri za aktivno staranje, prostovoljno delo starejših, medgeneracijski centri), da uporabljajo 

socialno omrežje, lahko zmanjšujejo potrebe po skrbi ali zdravljenju.  

 

9. predsodek: Starejši niso primerni za sodobna delovna mesta. 

 

Od vrste dela, ki ga opravljamo, je odvisno, po koliko letih je treba z njim prenehati. 

Prilagajanje delovnega okolja individualnim razlikam je ključnega pomena za ohranjanje 

aktivnosti. Raziskave so tudi pokazale, da starejši razmišljajo bolj strateško, da so 

preudarnejši in skrbnejši, da smiselno in logično utemeljujejo odločitve in stvari sprejemajo 

bolj celovito. Starejši so tudi lojalnejši do podjetja, so manj odsotni z dela in so delu bolj 

predani. Sistem prisilnega upokojevanja je povezan s predstavo, da so, ko se bližamo 

upokojitvi, naše sposobnosti slabše, in da smo na delovnem mestu manj učinkoviti. Starejši, 

zavedajoč se svojih sposobnosti in zmožnosti, pa prisilno upokojitev pogosto sprejemajo ne 

le kot zmanjšanje običajnih dohodkov, ampak tudi kot izgubo svoje identitete, normalnega 

načina življenja, družabnosti in prijateljev. 

 

10. predsodek: »Starega psa ne moreš naučiti novih trikov.« 

 

Raziskave so pokazale, da imajo starejši pri učenju večjo motivacijo od mlajših sodelavcev. 

To lahko povežemo z dejstvom, da se odrasli učimo, zato ker se bolj zavedamo, kaj 

potrebujemo, in zato ker želimo pridobljeno znanje čim prej tudi uporabiti. Če so pri učenju 

pomešani z mlajšimi, lahko dosegajo boljše rezultate. Lahko so tudi zgled mlajšim in s svojo 

motivacijo in vztrajnostjo pozitivno vplivajo tudi na mlajše. Starejši učenje in novosti 

povezujejo s svojimi izkušnjami, kar jim omogoča boljše razumevanje. Seveda je pomembno 

prilagoditi način učenja in spoštovati načela učenja odraslih. Pomembno je, da je pri učenju 

več prakse kot teorije, kar ustreza tudi drugim starostim. Tudi to je dokaz, da je tisto, kar je 

dobro za starejše, dobro tudi za druge. Učenje in prilagajanje starejših zaposlenih jim 

omogoča tudi manj stresen ali »boleč« prehod v upokojitev in željo po drugačnih aktivnostih, 

ko se upokojijo. Sposobnosti učenja je treba ohranjati v pozno starost. Res pa je, da izobrazba, 
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prejšnje navade in stopnja prejšnjega učenja v veliki meri vplivajo na obliko oziroma vrsto 

učenja v starosti, zato je v skladu s tem treba organizirati izobraževalne aktivnosti. 

 

11. predsodek: Starejši se želijo umakniti. 

 

Starejši se zanimajo za dogajanja v svoji okolici in v družbi. Starejši so danes bolj izobraženi 

in informirani kot kadarkoli prej. Veliko vedo o zdravju in čutijo večjo potrebo po aktivnem 

delovanju in po ohranjanju ali izboljšanju kakovosti svojega življenja. Starejši so dandanes 

bolj organizirani, sodelujejo v oblikovanju svojih skupnosti in družb in so zagovorniki pravic, 

ne le svojih, temveč tudi vseh drugih skupin v družbi. Starejši so najbolj zvesti volivci in 

marsikatere volitve so že danes odločene z glasovi starejših volivcev. Vključujejo se v 

politiko, kjer odločilno vplivajo na življenje družbe. Za primer lahko navedemo stranko 

DESUS6. Vendar je ob tem pomembno poudariti, da ne podpirajo vsi starejši stranke DESUS, 

kar spet govori o njihovi heterogenosti in o njihovi vpetosti v družbena dogajanja. Drugi 

primer je »zavračanje« Strategije za varstvo starejših v Sloveniji prav s strani starejših. 

Starejši niso pasivni opazovalci in se na vse načine trudijo ostati aktivni člani družbe ter 

učinkovito prispevati k njenemu razvoju. V procesu (samo)zagovarjanja pravic starejših 

imajo vodilno vlogo prav starejši, ki so zelo dobro organizirani v Zvezo društev upokojencev 

Slovenije, katere delovanje odraža slogan »Nič o nas, brez nas!«. 

 

12. predsodek: Stvari se urejajo same po sebi.    

 

To je predsodek, ki nikakor ne odraža pomembnosti in urgentnosti delovanja in prilagajanja 

demografskim spremembam. Nikoli prej ni bilo bolj jasno, da je stvari treba urejati »včeraj« 

in ne le od danes naprej. Staranje je treba vključiti v vse razvojne politike družbe (UN, 2002) 

in ob vsem tem je nujno aktivno vključevanje in posvetovanje prav s starejšimi. Razvoj vsake 

družbe je potrebno povezati z aktivnostmi in prispevki vseh generacij. Kakovost vsake 

starosti je povezana s preteklim življenjem, z obnašanjem, z osebnim in družinskim stanjem, 

s socioekonomskim statusom, z dostopnimi storitvami, s kulturnim, socialnim, ekonomskim, 

fizičnim okoljem in z načinom, kako starost sprejemamo. Zdrava in aktivna starost je na 

splošno povezana s podobo vse družbe, z njeno strukturo in kulturo. Zato je s promocijo 

zdravega in aktivnega staranja nujno začeti zelo zgodaj, od otroštva naprej. Izobraževanje je 

ključnega pomena. Za odpravljanje predsodkov smo odgovorni vsi – od posameznika do 

                                                 
6 Demokratična stranka upokojencev.  
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vlade in obratno. Starejši posameznik lahko vpliva na pozitiven odnos svojega okolja do sebe 

z aktivnim in zdravim življenjem. Družba in vlada pa sta odgovorni za ustvarjanje ustreznega 

okolja in okolja, ki spodbuja zdrav in pozitiven odnos do staranja in na splošno aktivno 

staranje. Pri tem pa nikakor ne smemo zanemariti raznolikih potreb starejših in dejstva, da 

bodo med nami še vedno tudi tisti, ki so ranljivi in odvisni od tuje pomoči.  

 

Pomen aktivnega staranja, o katerem bom v nadaljevanju govorila (Stenner, McFarquhar in 

Bowling, 2011, v Lassen in Moreira, 2014), bomo v celoti razumeli le, če se zavemo, da je 

koncept ustvarjen z namenom, da »spremeni naše poglede, perspektive, razumevanje, 

stereotipe in predsodke o staranju, ter z namenom rekonstruiranja praktične družbene 

realnosti procesov staranja v "starajoči se družbi"«. 
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2 AKTIVNO STARANJE 
 

2.1 Aktivno staranje – odziv na demografske spremembe 

 

Svetovno prebivalstvo se stara v vseh regijah sveta. Napredki v tehnologiji, medicini in v 

javni higieni v zadnjih 100 letih so prispevali k povečanju števila ljudi, ki živijo dlje kot 

kadarkoli prej, so boljšega zdravja in upajo na bolj aktivno življenje še dolgo v starosti. 

 

Po podatkih UNDESA7 je bilo v letu 1980 na svetu 8,6 % prebivalcev, starejših od 60 let, do 

leta 2014 se je to število povečalo na 12 %, kar pomeni, da je 868 milijonov ljudi na svetu 

starejših od 60 let. Do leta 2050 se bo ta delež povečal na 21 % svetovnega prebivalstva. 

Večina starejšega prebivalstva, 62,0 %, živi v državah v razvoju in do leta 2050 se bo ta 

številka povečala na 80 %. Japonska je za zdaj edina država na svetu, kjer delež starejših od 

60 let predstavlja 30 % celotne populacije. Do leta 2050 naj bi se v enaki situaciji znašlo še 

64 držav po vsem svetu. V zadnjih 50 letih se je pričakovana življenjska doba ob rojstvu 

povečala za skoraj 20 let. Najstarejša celina do leta 2050 bo zagotovo Evropa, kjer bo delež 

starejših prebivalcev 33,6 % (Age International, 2014). 

 

Od leta 2000 je število starih 60 let in več večje od števila otrok, mlajših od 5 let. Do leta 

2050 bo v svetovnem prebivalstvu več starejših kot otrok, mlajših od 15 let (UNFPA in 

HelpAge International, 2012). 

 

Število "starejših starejših", starih 80 let in več, narašča. Projekcije kažejo, da se bo število 

stoletnikov na svetu dvignilo s 449.000 leta 2015 na 3,4 milijone v letu 2050 (Zaidi, 2015). 

 

Tudi Slovenija šteje med starajoče se družbe. Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije SURS (2008) imata med državami EU–27 manjši delež mladega prebivalstva kot 

Slovenija le Nemčija in Bolgarija. V Sloveniji je bilo leta 2015 25,2 % prebivalcev starejših 

od 60 let, do leta 2030 naj bi jih bilo 32,7 % in do leta 2060 celo 39 % (Age International, 

2015). Delež najmanj 80 let starih ljudi (80+) v skupnem prebivalstvu se bo do leta 2060 

                                                 
7 Oddelek komisije ZN za ekonomska in socialna vprašanja. 
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povečal s 3,5 % v letu 2008 na 14,1 % oziroma z 71.200 na 249.500 prebivalcev (Vertot, 

2010). 

 

Leta 1992 se je v Sloveniji pričakovano trajanje življenja ob rojstvu podaljšalo, in sicer za 

moške za 7,6 leta, za ženske pa za 5,7 leta. Deček, rojen leta 2012 v Sloveniji, lahko 

pričakuje, da bo dočakal 77,0 leta, deklica, rojena v istem letu v Sloveniji, pa 82,9 leta. Hkrati 

s pričakovanim trajanjem življenja ob rojstvu se podaljšuje tudi pričakovano trajanje življenja 

posameznikov, starih 65 let. Leta 2011 je 65-letni prebivalec EU lahko pričakoval, da bo živel 

povprečno še 17,8 leta, 65-letna prebivalka EU pa še 21,3 leta; v Sloveniji sta bili vrednosti 

nekoliko nižji: moški v tej starosti so lahko pričakovali še 16,9, ženske pa 21,1 leta (Lah, 

Svetin in Razpotnik, 2013). 

 

UNDESA (2014) navaja, da je za demografsko staranje značilna feminizacija staranja. 

Globalno ženske preživijo moške za 4,6 leta. Na vsakih 100 žensk v starosti 60 let pride 84 

moških, medtem ko je v starostni skupini nad 80 let 61 moških na 100 žensk. S povečanjem 

starosti se razmerje tudi povečuje v korist žensk. Med neformalnimi skrbniki so najbolj 

pogosto starejše ženske. Ženske upokojenke v Sloveniji so v vseh letih v slabšem položaju 

kot moški upokojenci (Kump in Stanovnik, 2011). V povprečju 29 % žensk v Evropski uniji 

grozi revščina, kar predstavlja 5,7 milijona starejših žensk. V Sloveniji se ta odstotek povzpne 

na 50 % (Rodrigues, Huber in  Lamura, 2012). Višje stopnje tveganja revščine za ženske 

pripisujemo dejstvu, da imajo nižjo izobrazbo ter živijo v drugačnih gospodinjstvih kot 

moški. Najmanj 8 % starejših nima socialnih omrežij (prav tam). Vsak peti starejši tvega 

revščino in med njimi so najbolj ogrožene prav ženske (Stropnik idr., 2010).  

 

Glede na demografske kazalnike po upokojitvi ostaja povprečnemu prebivalcu Slovenije še 

vedno tretjina življenja. Vsaka nova generacija odhaja v pokoj bolj zdrava in v boljši fizični 

kondiciji (Kožuh Novak, 2011). V programu Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS), 

»Starejši za starejše«, so v letu 2012 zajeli v anketiranje kar 13.011 starejših od 69 let, ki so 

odgovorili tudi na vprašanje: »Ali se počutite zdravi?«: 71 % vprašanih je odgovorilo, da se 

počutijo zdravi ali še kar zdravi, kar je v pozitivnem nasprotju s splošnim družbenim 

mnenjem. V interesu države in družbe je, da ostane ta skupina čim dlje aktivna in samostojna, 

da z različnimi aktivnostmi v starosti vzdržuje dobro življenjsko kondicijo. S tem bo čas, ko 
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starejši potrebuje pomoč okolja, krajši in manj boleč tako za starejšega kot za njegovo okolje 

(Kožuh Novak, 2011). 

 

V procesu javnega komuniciranja in predstavljanja demografskih sprememb večinoma 

poudarjajo ekonomske posledice. Na staranje gledamo predvsem kot na »problem«, čeprav 

moramo priznati, da je zaznati napredek v načinu komuniciranja, in da v zadnjem času besedo 

»problem« nadomešča beseda »izziv«. Način predstavljanja sprememb vodi tudi do 

predsodkov, stereotipov in celo diskriminacije, kajti na starejše še vedno gledamo kot na 

skupino bolnih, onemoglih in pasivnih uporabnikov storitev v družbi. Kuhar (2008) zapiše: 

»Dandanes je postalo več kot očitno, da starost ne pomeni več grdote, brezzobosti, senilnosti, 

aseksualnosti, inkontinentnosti, nemoči, obnemoglosti, zapečkarstva, socialne izoliranosti; 

skratka črnih rut in palic; temveč je starost postala obdobje človeškega razvoja brez primere, 

ki s spremenjenimi podobami in z dejavnostmi počasi spreminja vrednote celotne kulture. 

Vedno več ljudi doseže starost dobrega zdravja s sorazmerno veliko kupno močjo in so »fit« 

za participacijo.« 

 

Podaljšanje življenjske dobe ljudi je na eni strani pomemben dosežek, vendar staranje 

prebivalstva pomeni tudi velik izziv. Globalno se družbe soočajo z izzivom, kako ob 

podaljšani življenjski dobi zagotoviti dobro zdravje, čim dlje neodvisno življenje, socialno 

integracijo, kako odpraviti predsodke, diskriminacijo in zagotoviti enakopravno sodelovanje 

vseh generacij, predvsem pa predstavnikov starejših v družbi. Politike, ki naj bi zagotovile 

dostojanstveno in varno staranje in starost, so nujne in bi, tako kot zapiše Zaidi (2015), morale 

biti prioriteta tudi sedanjim mladim generacijam. Avtor (prav tam) doda, da imajo države, ki 

podpirajo razvoj skozi celo življenje, kontinuirano, večjo možnost doseganja višje kakovosti 

življenja starejših. Obenem je delež sodelovanja starejših na trgu dela, v prostovoljstvu in 

sodelovanja starejših na splošno v družbi precej večji (UNECE/European Commission, 2015, 

v Zaidi, 2015). Družbe in politike s svojim (ne)delovanjem lahko zamudijo potencial 

starejših, njihovo znanje, modrost, veščine in vse možne priložnosti.  

 

Svetovni voditelji so že leta 1989 začeli bolj sistematično iskati odgovore na demografske 

spremembe. Od takrat so organizirali več pomembnih dogodkov, pripravili več pomembnih 

dokumentov in smernic za delovanje. Med najbolj pomembne lahko štejemo: 
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 1982 – Dunaj, Konferenca UNECE; Mednarodni akcijski načrt o staranju 

(MIPAA)8;  

 1991 – Generalna skupščina Združenih narodov (ZN): Načela ZN za starejše9;  

 1999 – ZN – Mednarodno leto starejših (družba za vse starosti10); 

 2002 – Madrid, Druga svetovna skupščina ZN o staranju; Madridski akcijski 

načrt o staranju11;  

 2005 – Zelena knjiga Sveta EU: Odziv na demografske spremembe: nova 

solidarnost med generacijami12;  

 2011 – Evropsko partnerstvo za inovacije za aktivno in zdravo staranje. Cilj 

pilotnega projekta je do leta 2020 podaljšati povprečno dolžino let zdravega 

življenja evropskih prebivalcev za dve leti13;  

 2012 – Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami14. 

 

Na seznam lahko dodamo iniciative, kakršna je Konvencija Združenih narodov o pravicah 

starejših ljudi15, ki jo zagovarja globalna mreža nevladnih organizacij pa tudi vlade. Med 

največjimi podporniki Konvencije je prav država Slovenija. Globalni Mreži nevladnih 

organizacij je uspelo vplivati na državne politike in vzpostaviti Odprto delovno skupino OZN 

za vprašanje staranja prebivalstva16. Staranje in starejši so končno prepoznani v agendi 2015 

(Agenda 2030) trajnostnih razvojnih ciljev17. Starejši so omenjeni v 12 od 17 ciljev. Cilj 3 

pravi: »zagotoviti zdravo življenje in promovirati dobrobit za vse in v vseh starostih«! (Zaidi, 

2015). 

 

                                                 
8 http://www.un.org/es/globalissues/ageing/docs/vipaa.pdf. 

9 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx. 

10 http://www.un.org/press/en/1998/19980928.soc4473.html. 

11 http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Madrid_plan.pdf. 

12 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52005DC0094. 

13 http://ec.europa.eu/health/ageing/innovation/index_sl.htm. 

14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=970&langId=sl&furtherPubs=yes. 

15 http://www.globalaging.org/agingwatch/convention/humanrights/strengtheningrights.pdf. 

16 http://www.ohchr.org/EN/Issues/OlderPersons/IE/Pages/IEOlderPersons.aspx. 

17http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/mednarodno_razvojno_sodelovanje_in_h 

umanitarna_pomoc/politike_mrs/cilji_trajnostnega_razvoja/. 

http://social.un.org/ageing-working-group/
http://social.un.org/ageing-working-group/
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Če na kratko povzamemo, vsem naštetim procesom in spremljajočim dokumentom je med 

drugim skupno, da so odzivi na demografske spremembe, da so odzivi na potrebe po 

delovanju, po ustvarjanju družb za vse generacije, po spoštovanju človekovih pravic, po 

preprečevanju vseh oblik diskriminacije (s poudarkom na preprečevanju diskriminacije na 

podlagi starosti), po zagotavljanju kakovosti življenja in dostojanstva vseh ljudi v družbi ter 

predvsem, da nudijo smernice državam in ustvarjalcem politik, kako delovati in se odzvati 

na spremembe v družbi. Med drugim pozivajo k delovanju vseh deležnikov v družbi in k 

upoštevanju in enakopravnemu vključevanju starejših v vse procese.  

 

Med najbolj pomembne odzive vsekakor štejemo Koncept aktivnega staranja (WHO, 

2002), ki je, tako kot našteti dokumenti in procesi, pomemben prav zaradi predstavljenih 

dejstev, povezanih z demografskimi spremembami, staranjem prebivalstva in 

podaljševanjem življenjske dobe. Nastal je z namenom spodbujanja diskusij in družbenih 

načrtov za promocijo aktivnega in zdravega staranja in ustvarjanja pogojev za ohranjanje čim 

dlje neodvisnega in aktivnega življenja.  

 

2.2 Koncept aktivnega staranja – nastanek, definicije in teoretski okvirji 

 

Koncept aktivnega staranja združuje individualne procese in priložnosti v skupnosti za 

zdravje, sodelovanje in socialno integracijo. Sredi 90. let 20. stoletja ga je z namenom 

spodbujanja zdravega staranja in iskanja ustreznih odgovorov za čim boljšo uporabo 

potencialov generacije starejših v smislu »dodati letom življenje« razvila Svetovna 

zdravstvena organizacija (WHO, 2002). Koncept aktivnega staranja je postal prioriteta politik 

Evropske skupnosti (1999) pa tudi organizacij, kot so Organizacija za ekonomsko 

sodelovanje in razvoj – OECD (2000). Vendar se definiciji in usmeritve aktivnega staranja, 

ki jih zagovarjata EC in OECD, nekoliko razlikujejo od definicije in koncepta, ki ga 

zagovarja WHO. Koncepta imata pri EC in OECD, čeprav promovirata politike pod isto 

terminologijo, poudarek predvsem na produktivnosti. OECD (2000) definira aktivno staranje 

kot zmožnost produktivnosti starejših in ekonomske udeležbe v družbi.   

 

Po opredelitvah Evropske komisije (1999) aktivno staranje pomeni prilagajanje naših 

življenjskih navad dejstvu, da živimo dlje, imamo več resursov in smo boljšega zdravja kot 

kadarkoli prej. Gre hkrati za izkoriščanje priložnosti, ki nam jih izboljšave prinašajo. V praksi 
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to pomeni, da privzemamo zdrave življenjske navade, delamo dlje, upokojimo se pozneje in 

smo aktivni tudi po upokojitvi. Poleg poudarka na produktivnosti, koncepta pri EC in OECD 

vidita staranje bolj kot problem ali, po novem, izziv za razliko od WHO koncepta, ki v 

demografskih spremembah in dosežkih družb na področju dolgoživosti vidi priložnosti za 

vse (WHO, 2002).  

 

V gerontologiji zasledimo različne definicije aktivnega staranja. Klasično definicijo 

aktivnega staranja predstavita Rowe in Kahn (1997). Opisujeta ga kot »uspešno staranje«, ki 

zajema tri komponente; 1. odsotnost akutnih in kroničnih bolezni; 2. intelektualne in fizične 

zmožnosti in 3. njihova uspešna uporaba v enakopravnem sodelovanju z okoljem, v katerem 

osebe živijo. Ryff (2009) proces opiše kot »zdravo staranje«, Marrow-Howell, Hinterlonff 

in Sherraden (2001) kot »produktivno staranje«, Aldwin, Spiro in Park (2006) pa kot 

»optimalno staranje«. Čeprav vse od naštetih teorij in konceptov predstavljajo pozitiven 

premik in odmik od stereotipnih vidikov staranja, pa so te v določenih vidikih spet 

izključujoče. Uspešno, zdravo in produktivno staranje so ocenjeni kot bolj zaželeni, kot 

»normalni« ali »patološki« procesi staranja. Večina ljudi si želi starosti brez prisotnosti 

akutnih in kroničnih bolezni in starosti, v kateri so sposobni samostojnosti, aktivnega in 

enakopravnega sodelovanja, vendar pa to spet ni možno pri vseh posameznikih. Takšne, kot 

zapiše Tesch-Roemer (2012), “normativne” definicije aktivnega staranja lahko povzročajo 

degradacijo in diskriminacijo nad tistimi, ki ne dosežejo “pozitivnih ciljev” ali treh kriterijev 

po definiciji uspešnega staranja. Definicije in koncepti so spet izključujoči in prav v tem se 

WHO koncept aktivnega staranja razlikuje od EC in OECD konceptov.  

 

Aktivno staranje, ki ga zagovarja WHO, omogoča vsem ljudem, da uresničijo svoje 

potenciale za telesno, socialno in duševno dobro počutje v celotnem življenjskem obdobju in 

sodelujejo v družbi glede na svoje potrebe, želje in sposobnosti, hkrati pa jim omogoča 

ustrezno zaščito, varnost in oskrbo, ko potrebujejo pomoč. Starejši upokojenci ali starejši, ki 

imajo zdravstvene težave ali se soočajo z invalidnostjo, so še vedno lahko aktivni in 

prispevajo v družini, med vrstniki, v skupnosti in družbi na splošno.  

 

WHO koncept zagovarja vseživljenjski pristop k aktivnemu staranju ter združuje vse zgoraj 

predstavljene vidike staranja – biološke, psihološke ter sociološke. Aktivno staranje vidi kot 

»proces optimiranja priložnosti za zdravje, sodelovanje in varnost z namenom omogočiti 
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kakovost življenja v času staranja« (WHO, 2002, str. 12). Aktivno staranje po WHO definiciji 

ne pomeni le nadaljevanja na področju produktivnosti in predvsem na trgu dela. Koncept, ki 

ga zagovarja, je bolj celosten in vključuje aktivnosti s socialnega, ekonomskega, kulturnega, 

duhovnega in družbenega vidika. Prepozna, da starejši lahko najdejo osebno zadovoljstvo in 

izpolnjenost skozi različne aktivnosti, kot je npr. prostovoljno delo, ki prispeva k integraciji 

v družbo in daje občutek samozaupanja in samozavesti ter družbenega priznanja. Tukaj lahko 

dodamo tudi skrb za vnuke, druge člane družine, pozitivne odnose z vrstniki ali drugimi 

generacijami konjičke, potovanja in različne druge aktivnosti, ki jih koncepta EC in OECD 

ne poudarjata. 

 

Paleta aktivnosti in inkluziven pristop sovpadata z načeli in vidiki, ki sem jih predstavila v 

paradigmi vseživljenjskega razvoja in perspektivi življenjskega poteka. Koncept aktivnega 

staranja opozori, da starejši niso homogena skupina. V starosti so velike razlike med 

posamezniki, kar zadeva zdravje, fizične zmožnosti, kognitivno funkcioniranje, 

socioekonomski položaj in zmožnosti socialne integracije. V zagovarjanju aktivnega staranja 

se nikakor ne sme spregledati tistih starejših, ki so ranljivi, potrebujejo pomoč ter niso zmožni 

sami skrbeti zase.  

 

WHO koncept aktivnega staranja prepozna načelo prožnosti v procesu staranja in dejstvo, da 

je kljub veliki relevantnosti biografskih vplivov možno vplivati na potek staranja, da je proces 

možno spremeniti ali izboljšati z ustreznimi intervencijami ali ukrepi ter dejstvo, da so 

možnosti vplivanja in spreminjanja življenjskih potekov v pozni starosti dosti bolj omejene 

(Tesch-Roemer, 2012). 

 

Starost ima svojo vsebino, ki je izhodišče različnih biografskih dejavnikov v procesu staranja 

(v posamezniku, v okolju in sistemu, v katerem živi). K temu dodamo še pomen zgodovinskih 

vplivov ter pomen in vpliv pričakovanih in nepričakovanih dogodkov na razvoj. Na proces 

staranja vpliva kontekst – okolje, v katerem posamezniki živijo, kultura, družba ter čas, v 

katerem se posameznik stara. Podoba starosti, pogledi na staranje na družbeni ravni in 

posledično na ravni posameznika lahko v veliki meri opredelijo razvoj posameznika. 

Odpravljanje predsodkov je ena od temeljnih spremljajočih nalog v procesu zagovarjanja 

aktivnega staranja. Staranje v 21. stoletju se precej razlikuje od staranja v 20. stoletju. Ne le 
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zaradi podaljšane življenjske dobe, temveč tudi zaradi spremenjenih življenjskih pogojev, 

zdravstvene oskrbe, socialnih omrežij in podobno (Tesch-Roemer, 2012). 

 

Koncept aktivnega staranja, gledano zgodovinsko in ob pregledu različnih vidikov staranja, 

predstavlja odziv na stereotipne vidike staranja in s tem povezane teorije. Staranje opredeli 

drugače, npr. kot enodimenzionalne biološke teorije, ali kot teorije umika ali aktivnosti, ki 

staranje in starost ločita od prejšnjih življenjskih dogodkov ali izkušenj.  

 

Iz predstavljenega lahko sklepamo, da koncept aktivnega staranja temelji na človekovih 

pravicah, in da je v skladu z načeli Združenih narodov o neodvisnosti, sodelovanju, 

dostojanstvu, skrbi in samoizpolnitvi (Sedej, b. d.). Avtorica (prav tam) doda: »Z vidika 

ekonomske politike je pomembno poudariti, da je pristop usmerjen k preventivni politiki, to 

je, kako lahko manj dragi preventivni ukrepi v zgodnji fazi življenjske krivulje preprečijo 

drage kurativne ukrepe v poznejši dobi.« Koncept aktivnega staranja z demografskega vidika 

prispeva k izboljšanju kakovosti življenja in varovanja zdravja tako na ravni posameznika 

kakor na ravni družbe.  

 

Z večsektorskim pristopim (zdravstvene, zaposlovalne, okoljske, izobraževalne in socialne 

politike) in razvojem politik, ki zagovarjajo aktivno staranje, po Jhala in Arpita (2013), 

dosežemo naslednje: 

 

 manj prezgodnjih smrti v visoko produktivnih obdobjih življenja; 

 manj invalidnosti, povezanih s kroničnimi boleznimi v starosti; 

 več ljudi uživa pozitivno kakovost življenja v procesu staranja; 

 več starejših sodeluje aktivno, v socialnih, kulturnih, gospodarskih in političnih 

vidikih družbe, v plačanih in neplačanih vlogah, v družini, domačem okolju in 

skupnosti na splošno; 

 nižji stroški, povezani z medicinskimi zdravljenji in zdravstvenimi storitvami. 

 

O preventivnem cilju aktivnega staranja in njegovem cilju »dodati letom življenje« govori 

tudi Kožuh Novak (2011), ko zapiše: »Aktivno staranje pomeni z različnimi aktivnostmi v 

starosti vzdrževati dobro življenjsko kondicijo, da bo čas, ko starejši potrebuje pomoč okolja, 
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čim krajši in čim manj boleč za starejšega in za njegovo okolje.« Avtorica (prav tam) doda, 

da starejši za aktivno staranje potrebujejo: 

 

 dovolj velike pokojnine, da ne bodo s svojimi potrebami zniževali kakovosti življenja 

svojih otrok in vnukov; 

  razvoj vzpodbudnih mehanizmov na državni ravni, da bi želeli starejši ostajati čim 

dlje med delovno silo, da bi lahko družbi prispevali vse svoje znanje, življenjske 

izkušnje in modrost; 

 podporo lokalne in državne skupnosti skrbi starejših za ohranjanje psihične in fizične 

kondicije posameznika v rekreacijskih, kulturnih, izobraževalnih in umetniških 

programih; 

 vzpodbujanje aktivnosti samopomočnih organizacij starejših na lokalni in državni 

ravni in aktivno, načrtno vključevanje starejših v aktivnosti razvoja lokalne skupnosti 

in države. 

 

Če k naštetemu dodamo še samo-skrb in odgovornost posameznika v celotnem procesu, v 

ohranjanju zdravja skozi zdrave in aktivne stile življenja, potem zajamemo pristop, ki ga 

zagovarjajo politike in progami aktivnega staranja.  

 

2.3 Determinante in vidiki aktivnega staranja 

 

Aktivno staranje se nanaša na posameznike in na populacijske skupine. Temelji na treh 

stebrih, zdravje, sodelovanje in varnost, in je odvisno od različnih vplivov in determinant, 

med katere štejemo: osebnostne determinante, socialno, ekonomsko, fizično okolje in 

dejavnike obnašanja. K temu dodam še spol, kulturo, norme in vrednote v družbi. Vsi ti 

dejavniki so v interakciji in imajo pomembno vlogo pri razvoju posameznika v starosti in 

njegovi kakovosti življenja. Znotraj vsake skupine determinant so različni vidiki (WHO, 

2002):  

 

1. Zdravje in socialne storitve (promocija zdravja in preprečevanje bolezni; zdravstvene 

storitve; kontinuirana oskrba; skrb za duševno zdravje); 

2. Dejavniki obnašanja (kajenje; fizična aktivnost; zdrava prehrana; oralno zdravje; 

alkohol; zdravila); 

3. Osebnostne determinante (biologija; genetika in psihološki dejavniki);  
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4. Fizično okolje (prijazno okolje; varne hiše, padci; odsotnost onesnaževanja);  

5. Socialne determinante (socialna podpora; nasilje in zlorabe; izobraževanje);  

6. Ekonomske determinante (plače; socialna varnost; delo). 

 

Slika 2:  Determinante aktivnega staranja.  

 

Vir: WHO, 2002. 

 

Ključni vidiki aktivnega staranja po WHO (2002) so: 

 

1. Avtonomija, ki se nanaša na sposobnost nadzora, obvladovanja in zmožnost 

samostojnega odločanja o tem, kako bo posameznik živel iz dneva v dan, v skladu z 

lastnimi pravili in željami; 

2. Neodvisnost ali sposobnost za opravljanje nalog v zvezi z vsakdanjim življenjem, 

zmožnost neodvisnega življenja v skupnosti brez ali ob manjši pomoči s strani drugih;  

3. Kakovost življenja, ki se nanaša na posameznikovo dojemanje njegovega položaja 

v življenju v kontekstu kulture in vrednostnega sistema, v katerem živi, in v zvezi z 

njegovimi cilji, pričakovanji, standardi in skrbmi. Gre za široko segajoč koncept, ki 

na kompleksen način združuje fizično zdravje osebe, psihološko stanje, stopnjo 

samostojnosti, socialne odnose, osebna prepričanja in odnos do najpomembnejših 

lastnosti v okolju. 

4.  Pričakovana leta zdravega življenja, ki se nanašajo na to, kako dolgo ljudje 

pričakujejo, da bodo živeli brez invalidnosti. 

 



 

47 

 

V povezavi s kakovostjo življenja je potrebno ločiti objektivno in subjektivno videnje 

kakovosti življenja. Objektivno kakovost lahko merimo z opazovanjem posameznikovega 

dostopa do resursov in upravljanja resursov, kot so prihodki, zdravje, socialne mreže in 

osebne kompetence (Tesch-Roemer, 2012). Avtor (prav tam) obrazloži, da je objektivna 

kakovost življenja visoka v primerih, kjer so prihodki visoki, zdravje dobro, socialne mreže 

velike in zanesljive ter kompetence, pridobljene z izobraževalnim statusom, visoke. Torej 

lahko objektivno kakovost življenja merimo z zunanjim opazovanjem. Subjektivna kakovost 

življenja pa se nanaša na posameznikovo videnje in oceno življenja. Subjektivno gledano je 

kakovost življenja lahko ocenjena zelo nizko tudi v primeru, ko je objektivna kakovost 

življenja visoka. Po drugi strani pa so lahko posamezniki srečni, zadovoljni tudi v primeru 

odsotnosti objektivnih kazalnikov kakovosti življenja (dostopa do resursov in upravljanja 

relevantnih resursov). Če so dobri objektivni življenjski pogoji usklajeni z visokim 

subjektivnim dobrim počutjem, govorimo lahko o dobrobiti (Zapf, 1985, v Tesch-Roemer, 

2012). Če pa so objektivni zelo revni življenjski pogoji v kombinaciji z zelo nizko 

subjektivno dobrobitjo, govorimo o deprivaciji. Prav deprivacija in njeno odklanjanje naj bi 

bila osrednja tema političnih intervencij in socialnih politik (Tesch-Roemer, 2012) Aktivno 

staranje je, kot smo omenili na začetku tega poglavja, proces, ki je usmerjen na objektivno in 

subjektivno kvaliteto življenja v starosti v domeni zdravja, socialne integracije in 

sodelovanja.   

 

2.4 Naložbe v aktivno staranje 

 

Dobro zdravje, stabilna socialna integracija in sodelovanje v družbi v starosti, kot zapiše 

Tesch-Roemer (2012), »ne pridejo sami po sebi«. Na to je potrebno vplivati in rezultati so, 

kot že večkrat omenjeno, odvisni od vseh – od posameznika in od vseh drugih dejavnikov v 

njegovem ekosistemu. Pomembno vlogo imajo sistemska ureditev in javne politike, ki lahko 

spodbujajo pozitivne izide in kakovost življenja v starosti, ali pa jih ovirajo. 

 

Koncept obravnava staranje v vseživljenjski perspektivi in procesa ne ločuje od prejšnjih 

obdobij v življenju; poudarja pomen zgodnjih naložb v aktivno staranje in kakovost življenja 

v starosti, kot tudi pomen intervencij pozneje v starosti. Pri tem pa priznava, da učinkovitost 

upada s povišanjem let življenja. Zgodnje naložbe, še posebej tiste v izobraževanje od 

otroštva naprej, imajo temeljen in dolgotrajen učinek. Lahko bi rekli, da zgodnje naložbe v 
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aktivno staranje prinesejo boljše rezultate (podaljšanje življenjske dobe, »prestavljanje« 

funkcionalnih pomanjkljivosti v poznejše faze življenja, večjo udeležbo na socialnem 

področju). Izobraževalni status je zelo povezan z zdravjem (socialno-ekonomski položaj v 

odnosu do izobraževalnega statusa ima močan vpliv na zdravje), sodelovanjem 

(izobraževalno stanje bistveno vpliva na odstotek udeležbe starejših na področju 

zaposlovanja kot tudi prostovoljnega dela) in z varnostjo (izobrazba vpliva na dohodke tekom 

življenja) (Tesch-Roemer, 2012). 

 

Naložbe v aktivno staranje in v razvoj kulture prostovoljnega delovanja in sodelovanja v 

družbi lahko po Torney Purta (2002, Tesch-Roemer, 2012) začnemo zelo zgodaj in že znotraj 

učilnice v prvih razredih osnovne šole. Vzgoja otrok, mladih za prostovoljno delovanje, za 

državljansko udejstvovanje je lahko del kurikuluma in kulture učilnice.  

 

Pozne naložbe so nekoliko manj učinkovite kot zgodnje, vendar še vedno pozitivno vplivajo 

na kakovost življenja v starosti. Čeprav kronične bolezni v starosti lahko prevladujejo, gre 

hkrati za kompresijo obolevnosti v povezavi z invalidnostjo ali resno oslabitev 

funkcionalnega zdravja, tako da se bistveno poslabšanje zdravja »prestavi« ali se pojavi 

pozneje v življenju (Fries, 1980). Telesna aktivnost in prehrana za prilagoditev in 

preprečevanje škodljivih učinkov kajenja in alkohola sta primera poznih naložb v aktivno 

staranje. Izkazalo se je, da telesna dejavnost pozitivno vpliva tako na kognitivne procese kot 

tudi na občutek zadovoljstva s svojim življenjem (Tesch-Roemer, 2012). Ko gre za 

učinkovito sodelovanje, je boj proti osamljenosti ena najpomembnejših poznih naložb v 

aktivno staranje. Dostop do trga dela, prilagodljiva upokojitvena starost, fleksibilno delovno 

okolje in priložnosti za prostovoljno delo predstavljajo pomembne sistemske zapoznele 

naložbe. Kar zadeva varnost, je ključno zagotavljanje ustreznega dohodka in dostop do 

storitev, ne glede na socialni status (Tesch-Roemer, 2012). Naložbe v socialne okvirje so za 

aktivno staranje zelo pomembne. Kontekstualni dejavniki (Tesch-Roemer, 2012) oblikujejo 

priložnosti za aktivno staranje. Področja aktivnega staranja in kakovost življenja ponazorimo 

v naslednji shemi: 
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Slika 3: Področja aktivnega staranja in kakovost življenja. 

 

 

 

Vir: Tesch-Roemer, 2012. 
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3 PROSTOVOLJNO DELO KOT CILJ AKTIVNEGA STARANJA 
 

3.1 Prostovoljno delo in kdo so prostovoljci? 

 

V literaturi lahko zasledimo različne opredelitve termina »prostovoljno delo«. Večina teh 

opredelitev vključuje naslednje značilnosti: svobodna volja oz. lastna odločitev za tako 

dejavnost, neplačanost in koristnost za druge posameznike, družbene skupine in vso 

družbo.  

 

Prostovoljstvo lahko razumemo kot prispevek v okviru svojih možnosti in časa. 

Prostovoljce pa kot heterogeno skupino oziroma kot osebe različne starosti, etnične 

pripadnosti, spola, življenjskih okoliščin, socialnega statusa, interesov, možnosti, izkušenj, 

spretnosti itn. Prostovoljec je tista oseba, ki je zaradi lastnih vzgibov pripravljena del svojega 

prostega časa porabiti za prostovoljno pomoč ljudem v stiski. Prostovoljec je lahko vsak, ki 

si to želi biti. Prostovoljno delo si vsak posameznik prilagodi sam glede na starost, 

zmogljivosti in čas, ki ga ima na voljo. O inkluzivnosti v prostovoljnem delu govori tudi 

Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu iz leta 2001, ki podpira pravico vseh žensk, moških 

in otrok, da se svobodno združujejo ob prostovoljnem delu, ne glede na svojo kulturno in 

etnično pripadnost, vero, spol, zdravstveno stanje in družbeni ali ekonomski položaj. Vsi 

ljudje na svetu bi morali imeti pravico svobodno nuditi svoj čas, nadarjenost in energijo 

drugim posameznikom in skupnostim za posamično ali skupinsko delovanje, ne da bi za to 

pričakovali denarno poplačilo (IAVE, 2001). 

 

Prostovoljno delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi 

opravlja posameznica oziroma posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist (Etični 

kodeks organiziranega prostovoljstva, 2006). 

 

Ločimo neformalno (spontano) in formalno (organizirano) prostovoljstvo. Formalno 

(organizirano) prostovoljno delo izvajajo v okviru dejavnosti pravnih oseb, katerih delovanje 

oziroma programi, v katere so vključeni prostovoljci, so v skladu z zakonom opredeljeni kot 

nepridobitni (Van Daal v Hustinx in Lammertyn, 2003). Prostovoljstvo je način 

zadovoljevanja osebnih potreb ali potreb v skupnosti (Wilson in Musick, 1998). 
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Zakon o prostovoljstvu (ZProst), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije (2011), v 

2. členu definira prostovoljstvo kot »družbeno koristno brezplačno 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. 

Poleg tega pa krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti 

in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju 

problemov posameznikov in družbe«. 

 

ZProst v 5. členu definira prostovoljno delo kot »delo, ki ga posameznik po svoji svobodni 

volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi opravlja 

v dobro drugih ali v splošno korist«. 

 

Prostovoljstvo in prostovoljno delovanje sta del skoraj vsake družbe, na katero vpliva čas, v 

katerem živimo. Soočamo se z demografskimi spremembami in tranzicijami (dlje živimo, 

družba se stara …), z razvojem tehnologije, živimo v dobi kapitalizma, ko je poudarek na 

»čim več imeti«, ko ljudje vse dlje in dlje delamo, in ko pojmovanja v povezavi z obliko 

delovanja ne moremo »zacementirati«. Danes nas ne sme presenetiti dejstvo, da imamo več 

prostovoljcev med starejšimi nad 60 let, ali da so potrebe po razvoju medgeneracijskega 

prostovoljstva. Prostovoljci lahko dandanes poleg tradicionalnih načinov pomagajo tudi 

virtualno, čemur rečejo »mikro prostovoljstvo«. Lahko delujejo lokalno ali mednarodno 

oziroma globalno. Z različnimi oblikami prostovoljstva se soočajo tudi organizacije, ki se 

ukvarjajo z njegovim razvojem, in ki bi morale prilagoditi tudi svoje oblike vodenj. 

Prostovoljstvo lahko prispeva k razvoju socialnega kapitala družbeno odgovornega 

obnašanja, razvoju demokracije, družbe, ki sloni na spoštovanju človekovih pravic in 

nobenega ne izključuje ali prikrajša, in zato bi moral biti razvoj prostovoljstva eden od 

strateških dejavnikov vsake družbe.  

 

Zaradi svojih razsežnosti in dimenzij je prostovoljstvo tema preučevanja različnih disciplin 

in ima svoje teoretske okvirje v ekonomiji, sociologiji, psihologiji in političnih znanostih 

(Hustinx, Cnaan in Handy, 2010). Ekonomijo zanimajo stroški in ekonomske koristi, 

povezani s prostovoljstvom, sociologija preučuje prostovoljce kot del družbenega sistema, 

psihologijo zanima narava pro-socialnega vedenja ter osebnostne razlike med prostovoljci in 

neprostovoljci, medtem ko se politične vede ukvarjajo z vprašanji aktivne civilne družbe in 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dru%C5%BEbene_skupine&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Solidarnost&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Vse%C5%BEivljenjsko_u%C4%8Denje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Delo
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demokracije, vpletene v prostovoljstvo. Prostovoljstvo lahko opredelimo kot »posledico« ali 

rezultat interakcije vseh teh področij in obratno.  

 

3.2 Starejši prostovoljci v vseživljenjski perspektivi  

 

Demografske spremembe, staranje populacije in podaljševanje življenjske dobe so sprožili 

tudi povečano zanimanje za prostovoljno delo starejših. Vključevanje v prostovoljno delo, 

kot pravijo številne raziskave, ima zelo pozitivne učinke na duševno in fizično zdravje ter na 

življenjsko dobo (Musick in Wilson, 2008). Zdravje in dobrobit starejših sta pomembna za 

celotno družbo (Zaidi, 2015). Prostovoljstvo starejših obravnavamo kot ključni ukrep 

socialnega kapitala in s tem pokazatelja zdrave civilne družbe (Age UK, 2009). Vendar 

socialna gerontologija še vedno nima vseh odgovorov in definicij, ki bi nam obrazložile 

razloge, načine in na splošno vzorce prostovoljstva med starejšimi (Davis Smith, 2000).   

 

Teoretsko podlago za vključevanje starejših v prostovoljno delo najdemo v psiholoških in 

socioloških teorijah. Teorija aktivnosti trdi, da se starejši vključujejo v prostovoljno delo 

zaradi kompenzacije izgubljenih tradicionalnih vlog v življenju, kot so zaposlitev, družinske 

obveznosti. Trdi tudi, da se starejši lažje prilagodijo na tranzicije, na upokojitev, če so aktivni. 

Na podlagi te teorije naj bi starejši imeli več časa za prostovoljno delo, vendar ta trditev ne 

dobi statistične podpore in dandanes je vse bolj očitno, da za vključevanje ni dovolj imeti le 

čas. Tudi teorija racionalne izbire pravi, da se vključevanje v prostovoljstvo poveča z 

upokojitvijo, ker imajo ljudje takrat več prostega časa, saj je prostovoljstvo videno kot 

dejavnost, s katero človek nekaj ustvarja. Teorija kontinuitete pojasnjuje, da prejšnje vloge, 

navade, vzorci obnašanja zrcalijo podobo starejših prostovoljcev. Starejši se tako trudijo 

ohraniti prejšnje navade, nekateri pa iščejo popolnoma nove priložnosti ali pa celo 

spremenijo svoje življenje. Teorija socialne izmenjave trdi, da skušajo upokojenci s 

prostovoljstvom nadomestiti psihične in socialne ugodnosti, ki so jih prej dobivali s plačanim 

delom. Teorija socialnih virov pa pravi, da je upad opravljanja prostovoljnega dela v starosti 

tolikšen, kolikor manjša je družbena integracija po umiku iz delovne sfere (Wilson, 2000). 

Teorija vlog razlaga koncept notranje kontinuitete v času prilagajanja na spremembe. 

Prostovoljstvo pomaga pri ohranjanju socialnih vlog, statusa v družbi, kar vpliva na 

ohranjanje pozitivne samopodobe, identitete in dobrobiti skozi celo življenje. Prejšnje vloge 

in status vplivajo na nivo želje in potrebe po ohranjanju statusa in vloge ter posledično na 
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vključevanje v prostovoljno delo. O povezanosti vlog, izkušenj, navad ter povezanosti 

življenj (vpliva pomembnih drugih) pa vsekakor govori perspektiva življenjskega poteka. 

Socialni pomen dogodka, kot je upokojitev, je sestavni del tega, kako bodo izkušnje vplivale 

na posameznikov odnos ali obnašanje. K temu lahko dodamo okolje, v katerem posameznik 

živi, kulturo, vrednote in druge dejavnike v posamezniku samem, kot tudi v njegovem okolju. 

K teorijam vsekakor lahko dodamo ekološko teorijo ter teorijo rezilientnosti ali 

opolnomočenja, o katerih smo že govorili in za katere bi lahko kratko rekli, da »dobro poraja 

dobro«. 

 

Starejše prostovoljce lahko, glede na povzete teorije in vseživljenjsko perspektivo, razdelimo 

v tri skupine (Davis Smith, 2000): 

 

1. Vseživljenjski prostovoljci – tisti, ki delajo prostovoljno, ker so to vedno delali, 

in ker je to njihov način življenja; 

2. Serijski prostovoljci – tisti, ki so nekoč delali prostovoljno in so se pozneje, po 

upokojitvi ali po zaključenih družinskih obveznostih, spet vključili; 

3. »Izzvani« prostovoljci – tisti, ki so se nad prostovoljstvom navdušili šele po 

upokojitvi. 

 

Starejši prostovoljci prinašajo zrelost, modrost, izkušnje, ki jim pomagajo pri boljšem 

razumevanju in reševanju problemov. Bolj so sposobni empatije in so bolj sprejeti oziroma 

lažje vzpostavijo stike z uporabniki. Starejši prostovoljci k otrokom in mladim pristopijo na 

drugačen, bolj odgovoren način (Age UK, 2009). 

 

Tudi za organizacije so posebne ugodnosti. Starejši prostovoljci so na splošno dobro 

motivirani in usposobljeni. Za razliko od mlajših generacij je pri delu s starejšimi potrebno 

manj vlaganj v usposabljanja (npr. učitelj v pokoju ne bo potreboval dodatnih navodil, kako 

delati z otroki). Sposobni so in pripravljeni posveti veliko časa. S sabo prinašajo izkušnje, 

znanje, sposobni so vzpostaviti stike z različnimi generacijami in komunicirati na različnih 

nivojih. Vpetost v družbo, dobro poznavanje sistema in družbenih vezi, so zelo koristni. 

Starejši k svojemu delu pristopijo zelo resno in odgovorno ter enako pričakujejo od 

organizacije, znotraj katere delujejo. Predstavljajo najbolj številno in najbolj lojalno skupino 

prostovoljcev (Dingle, 2001; Kujundžić in Huzejrović, 2006; Age UK,  2009 ). 
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3.3 Motivi, ovire in determinante prostovoljnega delovanja med 

starejšimi  

 

Na vključitev starejših v prostovoljno delo vpliva več dejavnikov, kot so: osebne značilnosti 

(telesno in duševno zdravje), aktivna socialna vloga, religioznost, vrednote, poklicne 

izkušnje, socialni in ekonomski status (finančna sredstva, stiki s prijatelji in vpetost v socialna 

omrežja), značilnosti okolja, v katerem starejši odrasli živijo (možnosti za vključitev v 

prostovoljno delo), zadovoljstvo z življenjem v svojem bivalnem okolju in drugo (Komp, 

Tilburg in Groenou, 2012). Rutherford (2006) pa dejavnike, ki vplivajo na vključevanje 

starejših v prostovoljno delo, razdeli v štiri skupine:    

 

– Boljši socioekonomski položaj – sedanje generacije starejših so bogatejše kot tiste v 

preteklosti, a seveda to ne velja za vse;  

– Zdravje – danes je dokazano, da mnogi ostanejo zdravi in aktivni še pozno v starost;  

– Socialne razmere – možnosti za vključitev v prostovoljstvo se povečajo, če človek 

dlje časa živi v isti soseski in ima močnejše družbene vezi. Skrb za druge družinske 

člane (partnerja, vnuke) pomembno vpliva na manjšo prostovoljsko aktivnost. Če pa 

starejši živijo sami, so večje možnosti tudi za osamljenost, zato vključevanje 

osamljenih starejših ljudi lahko koristi tako organizacijam kot prostovoljcem samim;  

– Spol – ker ženske živijo dlje kot moški, delež žensk narašča s starostno skupino. 

Ženske so že tradicionalno bolj vključene v prostovoljstvo kot moški, kar ima za 

posledico več prostovoljk tudi med starejšimi.  

 

Hogg (2011) meni, da je prostovoljstvo v družbenih dejavnostih ter motivacijo za 

prostovoljno delo v starosti mogoče razumeti le z upoštevanjem prejšnjih izkušenj s 

prostovoljstvom in s plačanim delom ter ob upoštevanju političnega konteksta in sistemske 

urejenosti države.  

 

Kot glavne motive in razloge za vključevanje v prostovoljno delo sami prostovoljci navajajo 

naslednje (Kujundžić in Huzejrović, 2006): 

 

 Bilo jim je ponujeno, da se vključijo; nekdo jih je za to prosil ali povabil; 
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 Potreba in želja po nudenju pomoči v skupnosti, da se na neki način oddolžijo ali pa 

zadolžijo skupnost (opozorijo na težave ne samo starejših, ampak na splošno v 

skupnosti, naredijo nekaj dobrega in ozavestijo ali motivirajo, da tudi drugi 

prispevajo); 

 Osebno zadovoljstvo – prostovoljstvo doda smisel življenju in pozitivno vpliva na 

njihovo samopodobo pa tudi samospoštovanje; 

 Socialni kontakti, druženje; 

 Možnost, da pokažejo, kaj znajo, da izkoristijo svoje znanje in veščine ter da se 

počutijo koristno; 

 Priložnost, da poskusijo nekaj drugega in novega v življenju. 

 

Davis Smith (2000) opozori, da je pri vključevanju starejših v prostovoljstvo potrebno 

upoštevati ovire, ki jih lahko odvrnejo od tega, da bi se vključili v prostovoljstvo. Med te 

navaja nizke dohodke, pomanjkanje informacij o možnostih prostovoljnega dela, starostne 

omejitve, ki jih postavljajo prostovoljske organizacije, pomanjkanje časa zaradi obveznosti 

in druge prostočasne dejavnosti. Dingle (2001) ovire razdeli v: 

 

– Starizmi znotraj organizacij, ki delajo s prostovoljci; postavljanje starostne omejitve 

pri nabiranju prostovoljcev, večja usmerjenost na mlajše prostovoljce, zmotna 

prepričanja, da so starejši prešibki, da bi bili prostovoljci, da se ne splača motivirati 

starejših, ker ne bodo dolgo ostali, ne-ponujanje aktivnosti, primernih za vse 

starosti, predvidevanja, da bodo starejši prostovoljci zadovoljni z nezahtevnimi 

nalogami (kot je priprava čaja in aranžiranje cvetja), da starejši najraje delajo z 

vrstniki, in da želijo še naprej delati enake stvari, kot so jih v preteklosti, npr. v času 

zaposlitve. 

– Odnos samih starejših; starejši enostavno želijo početi nekaj drugega (vrtnarjenje, 

ples, potovanje, čuvanje vnukov itn.). Nekateri upokojitev jemljejo dobesedno in 

sprejmejo pasivno vlogo, se umaknejo. Lahko pa imajo tudi pomisleke ali 

predsodke do določenih starostnih skupin (npr. do dela z mladimi). 

– Praktične ovire, ki se nanašajo na mobilnost ali finančna sredstva; nekateri se zaradi 

zmanjšane fizične mobilnosti in zdravja na splošno ne morejo vključiti, ali pa niso 

pripravljeni na uporabo avtomobila ali na vožnjo. Pri nekaterih je revščina dodatna 

ovira.   
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Izkušnje pravijo, da starejši tako kot mlajši prostovoljci ne želijo, da jih obravnavamo 

»mimogrede« in da do njihovega dela pristopamo površno. Od organizacije pričakujejo 

profesionalnost, strukturo, urejenost in podporo. Predvsem si želijo opravljati delo, za katero 

je dokazana potreba, ter radi vidijo, da je njihov prispevek smiseln in dobrodošel. Želijo si 

enakopravne obravnave znotraj organizacije ter pristopa, ki je usklajen z njihovimi željami, 

motivom ter predvsem z njihovim znanjem in kompetencami. Najbolj jih moti diskriminacija 

na podlagi starosti ter predsodki in stereotipi na splošno (Kujundžić in Huzejrović, 2006). 

 

3.4 Prostovoljno delovanje je povezano z zdravjem 

 

Zdravje, integracija in sodelovanje so povezani. Na eni strani je zdravje predpogoj za aktivno 

delovanje, za udeležbo na trgu dela in na področju prostovoljstva. Na drugi strani pa se je 

pokazalo, da imajo socialna integracija in participacija zelo pozitivne učinke na zdravje, 

predvsem pri aktivnih prostovoljcih (Cutler, Hendricks in O'Neill, 2011, v Tesch-Roemer, 

2012).   

 

Fizične aktivnosti, tudi če so zmerne, imajo po podatkih številnih raziskav pozitivne učinke 

na preprečevanje kroničnih bolezni in stanj, kot so kardiovaskularne in respiratorne bolezni, 

hipertenzija in debelost (Bouchard, 2001). Prostovoljstvo s svojimi oblikami in področjem 

delovanja lahko tudi vključuje fizične aktivnosti. Včasih lokacija delovanja zahteva vožnjo, 

potovanje ali pa sprehod. Delo, ki ga prostovoljci opravljajo, pa lahko vključuje različna 

gospodinjska dela, kuhanje, pomoč v poljedelstvu in podobno.  

 

Aktivno staranje je pomembno z vidika krepitve vlog. Po Lemon, Bengtson in Peterson 

(1972) aktivno udejstvovanje podpira vloge, ki v zameno krepijo samozavest, dobro počutje 

in osebno zadovoljstvo, kar pomaga pri vzdrževanju samopodobe. Posamezniki lahko čutijo, 

da so koristni in kompetentni, kar posledično krepi njihove mehanizme kontrole nad lastnim 

življenjem in daje smisel njihovemu življenju (Van Villigen, 2000). Sodelovanje v skupnosti 

skozi prostovoljno delo je priložnost za potrditev, spoštovanje in javno priznanje, kar je spet 

zelo pomembno za samopodobo in dobro počutje v starosti. Prijatelji, vrstniki, družina in 

kontakti pa pomagajo pri spoprijemanju s stresnimi dogodki v življenju, pri premagovanju 

kriznih obdobij, kot so upokojitev ali izguba partnerja (Lum in Lightfoo, 2005; Moen, 

Dempster – McClaib in Willaims,  1992, v PRB, 2011).  
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Prostovoljstvo pomaga pri ohranjanju ali izboljšavi kognitivnih funkcij. Res je, da mnogi 

starejši ohranijo zelo dobro kognitivno funkcioniranje tudi v pozni starosti, vendar pa se 

nekateri soočajo tudi z upadanjem teh funkcij. Mentalne stimulacije, ki so generirane z 

načrtovanjem in opravljanjem različnih odgovornosti v prostovoljnem delovanju, pa te vpade 

lahko upočasnijo (Carlson idr., 2009, v PRB, 2011). Avtorji (prav tam) opišejo, da 

prostovoljstvo pogosto vključuje interakcijo in koordinacijo načrtov z drugimi ter izvajanje 

nalog ob predvidenem planu ali času. Fizične aktivnosti imajo pozitivne učinke na 

kardiovaskularno stanje, kar pa spodbuja kognitivno delovanje – med drugim stimulira 

delovanje možganov. Prostovoljstvo, tudi v skromni obliki in manjšem obsegu, pozitivno 

deluje na zmanjševanje rizika za hipertenzijo, kardiovaskularne bolezni, odpoved ledvic in 

kognitivno nazadovanje (Burr, Tavares in Mutchler, 2010, v PRB, 2011). Sodelovanje v 

družbi skozi prostovoljno delovanje je možnost za prijateljevanje in druženje, kar lahko 

preprečuje osamljenost. Številne raziskave govorijo o koristnosti prostovoljnega dela, ki 

predvsem preprečuje socialno izključenost, zmanjšuje depresijo (Musick in Wilson, 2003) in 

izboljšuje samopodobo starejših.  

 

Metaanalize pokažejo, da starejši, ki so vključeni v direktno nudenje pomoči, dobijo več 

»nagrad« v smislu boljšega počutja, zdravja, zadovoljstva kot tisti, ki so vključeni le 

indirektno in v manj formalne oblike pomoči (Principi, Chiatti, Lamura in Frerichs, 2012; 

Wheeler, Gorey in Greenblatt, 1998, v Pozzi, Marta, Marzana, Gozzoli in Andrisano 

Ruggieri, 2014).   

 

Pozzi idr. (2014) v raziskavi učinkov prostovoljnega dela navajajo, da ima prostovoljno delo 

pozitivne učinke na zdravje in psihosocialno počutje starejših, pozitivno vpliva na duševno 

zdravje, na intrageneracijske in medgeneracijske odnose.  

 

Prostovoljstvo zmanjšuje smrtnost med prostovoljci v primerjavi z neprostovoljci (Harris & 

Thoresen, v Pozzi idr., 2014). Walker (2010) pa poroča o pozitivnih vplivih prostovoljstva na 

prostovoljce in njihovo psihosocialno ter fizično zdravje kot tudi vplive na razvoj socialne 

skupnosti in širše družbeno polje. 

 

Iz na kratko povzetih dejstev sklepamo, da ima aktivno delovanje preventivno vlogo in zelo 

pozitivne učinke tako na fizično kakor tudi na duševno zdravje starejših. Obenem psihološki 

http://ejop.psychopen.eu/article/view/773/html#cor1
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in psihosocialni pozitivni učinki lahko prispevajo k zmanjševanju obolevnosti in prelaganju 

smrtnosti, kar je vsekakor v skladu s cilji koncepta aktivnega staranja. Nikakor pa ne smemo 

zanemariti ekonomskega deleža, ki ga starejši prostovoljci prispevajo s svojim delovanjem, 

ter učinkov prostovoljnega dela na uporabnike pomoči in na družbo na splošno. Hipotetično 

bi lahko rekli, da so bolj zdravi starejši manjša obremenitev za zdravstveni sistem. Ne le, da 

z ohranjanjem zdravja varčujejo, ampak tudi naprej prispevajo. Prostovoljci na splošno in 

predvsem starejši, zaradi svojih izkušenj in znanj, predstavljajo socialni kapital, ki zagotovo 

prispeva k »zdravju« družbe. Brez starejših prostovoljcev v projektu, ki ga izvaja ZDUS, 

»Starejši za starejše«, bi bilo najmanj 129.896 starejših pomoči potrebnih oseb prikrajšanih 

za obiske s strani vrstnikov. Brez obiskov bi bili verjetno še bolj potisnjeni na rob, osamljeni, 

izključeni in depresivni. Verjetno se tudi »njihov glas« ne bi slišal! 

 

»[...] prostovoljstvo ima bistveno vlogo v procesu ustvarjanja družbe, ki je kohezivna in 

povezovalna. Prostovoljstvo vključuje sodelovanje posameznikov in zagotavlja mrežo 

socialnih odnosov, ki povezujejo ljudi in njihove skupnosti – povezovanje pa je vitalnega 

pomena za ustvarjanje demokratične, zdrave in samo-obstoječe skupnosti. Z drugimi 

besedami; prostovoljstvo ustvarja socialni kapital s svojimi lepilnimi, premostitvenimi in 

povezovalnimi oblikami in procesi [...]« (Puntam 2000; Kearney, 2003 v Miller, Simpson, 

Lieben idr., 2011) 



 

59 

 

4 MOTIVACIJA ZA PROSTOVOLJNO DELOVANJE 
 

4.1 Zakaj je pomembna motivacija in njeno vzdrževanje v prostovoljnem 

delu? 

 

Kratek odgovor bi se lahko glasil »glej poglavje 3.4«! Motivacija in predvsem njeno 

vzdrževanje sta pomembni zaradi učinkov, ki ga ima prostovoljno delo na zdravje starejših, 

ter učinkov na družbo na splošno.  

 

Z organizacijo in promocijo prostovoljnega dela se ukvarjajo številne neprofitne, 

prostovoljne organizacije ali združenja, ki so nastala in nastajajo kot odzivi na različne 

družabne procese, potrebe ter delujejo v splošnem družbenem interesu. Delovanje večine teh 

organizacije in izpolnjevanje njihovega poslanstva omogočajo prostovoljci. Raziskave 

pravijo, da kar 80,6 % od več kot 24.000 registriranih nevladnih organizacij nima niti enega 

zaposlenega delavca (Kolarič, Črnak Meglič, Rihter, Boškič in Rakar, 2006). Lahko 

sklepamo, da mnoge med njimi organizirano nabirajo prostovoljce, ki predstavljajo njihovo 

največje »premoženje«, kajti brez njih bi težko izvajali svoje aktivnosti in dosegali 

zastavljene cilje. Glede na različne vsebine in področja delovanja vseh teh organizacij 

predvidevamo, da prostovoljci, ki jih organizacije nabirajo, delujejo na področju varstva 

okolja in ohranjanja narave, civilne zaščite in reševanja človekovih pravic in svoboščin, 

kulture in umetnosti, socialne dejavnosti, rekreacije, zdravja, turizma, vzgoje in 

izobraževanja in drugih, ter da je njihov prispevek neprecenljiv na vseh omenjenih področjih. 

Prostovoljce angažirajo tudi javne institucije – izobraževalne, socialne, zdravstvene – in pri 

tem pogosto sodelujejo s civilnodružbenimi organizacijami. Vsem je skupno, da prostovoljce 

nabirajo z določenim namenom, na podlagi identificiranih potreb za njihovo delovanje.  

 

V organiziranem prostovoljnem delu poudarek ni le na prejemnikih pomoči (uporabnikih), 

ampak tudi na samih prostovoljcih. Določene skupine prostovoljcev so namensko 

nagovorjene z namenom preprečevanja njihove socialne izključenosti, opolnomočenja, 

učenja, ustvarjanja socialnega kapitala in podobno. Prostovoljstvo na splošno in predvsem v 

primeru starejših predstavlja varovalni dejavnik.  
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Prostovoljstvo ni nikoli enosmeren proces. V njem sta vedno vsaj dve strani – prostovoljec 

in prejemnik pomoči. Nezadovoljstvo ene strani vpliva na drugo stran in širše. Neustrezna 

organizacija prostovoljcev, nepriznanost njihovega dela, odsotnost podpore in drugi higieniki 

lahko negativno vplivajo na prostovoljce, na njihovo zadovoljstvo pri delu in posledično tudi 

na uporabnike pomoči. Nezadovoljstvo negativno vpliva na organizatorje, organizacije, pa 

tudi na podobo prostovoljstva in vrednote, ki naj bi jih prostovoljstvo širilo. Torej krog 

zadovoljnih ali nezadovoljnih se lahko nadaljuje, razširja in te procese lahko povežemo s 

sistemsko ekološko teorijo, po kateri smo človeška bitja del sistemov, ki so v interakciji in 

so-vplivajo drugi na druge (Sherr, 2008).  

 

S promocijo prostovoljstva želimo pomagati pomoči potrebnim osebam, želimo zagovarjati 

njihove pravice in jih opolnomočiti; ustvariti socialni kapital; vplivati na delovanje javnih 

institucij, jih narediti morda bolj državljanom prijazne; želimo prispevati k socialni koheziji; 

izboljšati položaj prikrajšanih; vplivati na vladne politike pa tudi na področje prostovoljstva 

itn. Dobra organizacija in vodenje prostovoljcev same prostovoljce tako bolj motivira za 

njihovo delovanje. Uporabniki in tudi organizacije, institucije, ki sodelujejo v procesu, so 

bolj zadovoljni. Prostovoljstvo se širi kot pozitivna vrednota, njegova podoba se izboljšuje. 

Organizacije, institucije skupaj s prostovoljci prepoznajo prostovoljstvo kot koristen del 

sistema ter skupaj vplivajo na višjo raven in zagovarjajo politike, ki bodo v korist 

državljanom, med njimi tudi politike prepoznavanja in podpiranja prostovoljnega dela. Torej 

je okolje za prostovoljno delovanje in za aktivno državljansko udejstvovanje pozitivno in 

spodbudno. Lahko pa je tudi obratno.   

 

Pri organiziranem prostovoljnem delu nista dovolj le zavzetost, dobra volja in pripravljenost 

pomagati, temveč je treba s prostovoljskimi aktivnostmi tudi prispevati! Prostovoljci so 

ljudje, ki delajo brez pričakovanja denarnih ali drugih materialnih nagrad, niso vezani s 

pogodbo o zaposlitvi, niso odvisni od organizatorjev prostovoljnega dela, niso zaposleni in 

jih ne skrbi, da bodo ob službo. Prostovoljcem ne moremo ukazovati, kot bi morda lahko 

zaposlenim. Prostovoljce težko kaznujemo, saj jih lahko izgubimo, z njimi pa tudi dragocene 

človeške vire, znanje, čas, energijo, navsezadnje tudi denar, kajti ne glede na stroške, ki jih 

imajo organizatorji z organiziranjem prostovoljcev, je ekonomska vrednost prostovoljnega 

dela še vedno ogromna. V Sloveniji, kjer sta ekonomska vrednost in delež prostovoljstva v 

BDP precej manjši (ne doseže 1 %) kot v Avstriji ali na Švedskem (3–5 %), je v letu 2008 na 
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področju prostovoljstva delovalo 3.255 prostovoljnih organizacij; 183.000 prostovoljcev je 

opravilo 15 milijonov prostovoljnih ur (Ajpes, 2013).  

 

Hitro in frekvenčno prenehanje ter zapuščanje prostovoljcev ne koristi nobeni vključeni 

strani. Prostovoljci bodo demotivirani zaradi slabih in negativnih izkušenj in verjetno 

prikrajšani za izkušnje in priložnosti, ki bi jim omogočile zadovoljevanje različnih motivov 

in doseganje zastavljenih ciljev. Pri iskanju in nabiranju novih prostovoljcev je zadovoljen 

prostovoljec lahko zelo uspešen, kajti »dober glas seže v deveto vas, slab pa v deveto 

deželo«. Zadovoljni prostovoljci ostajajo dlje, so bolj zaupljivi, bolj usmerjeni in lažje vidijo 

spremembe, se bolj osebnostno razvijajo, so bolj kooperativni in odprti do sodelovanja. 

Kontinuirano in daljše delovanje prostovoljcev organizatorjem prihrani čas, denar, energijo, 

kajti na takšen način ni potrebno pogosto angažirati novih prostovoljcev in ponovno 

ponavljati istih procesov. V primeru starejših in v kontekstu aktivnega staranja pa lahko 

ponovno poudarimo, da prostovoljstvo prispeva k socialni integraciji, sodelovanju ter 

zdravju. Zato se motivacija in njeno vzdrževanje zdita še bolj pomembna procesa.  

 

4.2 Kaj je motivacija in kaj ljudi motivira za prostovoljno delovanje? 

 

Motivacija pojasnjuje razloge človekovega vedenja ter dejavnike, ki vedenje oblikujejo, 

izzovejo, usmerjajo in mu določajo tudi trajanje. Motivacija odgovarja na vprašanje, zakaj se 

posameznik vede na določen način in ali doseže cilj določene stopnje ali ne. Musek in Pečjak 

(2001) motivacijo opišeta kot proces, ki zajema tako spodbujanje aktivnosti kot njeno 

usmerjanje. Naše obnašanje usmerjajo številni motivi, tako fiziološki kot psihosocialni. 

Motivirano obnašanje izhaja iz neravnovesja (potreb) in je usmerjeno k objektom (ciljem), 

ki zadovoljujejo potrebe.  

 

Motivacija, ki izvira iz dejavnikov, kot so interes ali radovednost, se imenuje intrinzična ali 

notranja motivacija. Notranja motivacija je naravna težnja iskanja in osvajanja izzivov, ko 

sledimo osebnim interesom in urimo sposobnosti. Kadar smo notranje motivirani, ne 

potrebujemo spodbud ali kaznovanja, ker je aktivnost že sama po sebi nagrada. 

 

Nasprotno pa, kadar naredimo nekaj zato, da bi zaslužili oceno ali nagrado, se izognili kazni, 

zadovoljili učitelja ali iz katerega drugega razloga, imamo opravka z ekstrinzično ali 
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zunanjo motivacijo. Sama aktivnost nas v resnici ne zanima, zanima nas samo to, kar nam 

bo ta aktivnost prinesla (Woolfolk, 2002). Obe vrsti motivacij sta pomembni in se ne 

izključujeta. Zunanja motivacija pogosto spodbudi kakšno dejavnost, medtem ko jo notranja 

motivacija vzdržuje.  

 

Motivacija prostovoljcev je ključni dejavnik za oblikovanje pričakovanj prostovoljcev in 

posledično za navdušenje ali razočaranje tako prostovoljca kot gostiteljske organizacije in 

uporabnikov. Motivacija je tudi eden od dejavnikov, po katerem presojamo, ali je 

prostovoljec primeren za prostovoljno delo, ki si ga je izbral.  

 

Motivacijo na zanimiv način opiše Muegge (1997, str. 2), ki pravi, da je motivacija iskanje 

tistega, kar ljudje želijo delati, kar lahko dobro delajo, in omogočanje, da to naredijo. 

Motivacija je kot: Ura – potrebujemo nekaj minut, da jo nastavimo, nato pa lahko sama teče 

dneve; Injekcija adrenalina – nam pomaga pobrati se, ko je naša energija nizka, in nam 

pomaga premagovati ovire; Cvet – ob negi cveti in uveni, če je preveč izčrpan; Žoga – 

potrebuje pomoč, da se kotali. 

 

V kontekstu prostovoljnega delovanja bi to lahko obrazložili tako: z dobro marketinško 

strategijo bomo verjetno zelo uspešni pri pridobivanju prostovoljcev. Njihova energija, 

interesi, želje, volja, motivi lahko preplavijo organizacijo in nam ponudijo rešitve za vse naše 

težave. Pa vendar, če te energije, interesov, volje, želje, potrebe, motivov ne usmerimo na 

pravi način, bodo verjetno uveneli. Če kot organizatorji ne uskladimo vseh teh dejavnikov z 

delovnim okoljem, področjem delovanja, če ne poskrbimo za doseganje uspehov, 

zadovoljstva vseh strani, bodo negativne posledice vidne pri vseh. Motivi za delovanje se ne 

glede na to, ali so na začetku pri posamezniku, ki se odloči za prostovoljno delo, jasni ali ne, 

spreminjajo. Proces delovanja lahko pomaga razsvetliti nerazsvetljene motive, doseči 

zastavljene kot tudi prebuditi nove.  

 

4.3 Kaj ljudi motivira, da delajo prostovoljno? 

 

Čeprav je motivacija za prostovoljno delovanje fokus številnih raziskav, ne dosežejo soglasja 

o motivih za prostovoljno delovanje (Cuskelly in Harrington, 1997). Več soglasja je okrog 

ugotovitev, da je motivacija za prostovoljno delovanje kompleksna in ima več obrazov. 
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Različni ljudje lahko sodelujejo v isti prostovoljni aktivnosti ali organizaciji z različnimi cilji 

ali pa sodelujejo v različnih aktivnostih/organizacijah s podobnimi motivi. Noonan (1998, 

str. 124) zaključi, da je »zelo malo tipičnega med ljudmi, ki prostovoljno dajejo svoj čas«. 

Tudi Mesec zapiše (2000, str. 209), da: »Niti dva prostovoljca nimata istih motivov.« 

Najboljši izvor informacij o motivih so prostovoljci sami. 

 

Na prvi pogled so lahko predvsem altruistični – želja pomagati drugemu. Vendar je 

razumljivo, da imajo ljudje, ki podarijo svoj čas in življenjsko energijo, tudi potrebo po tem, 

da bi nekaj pridobili zase. Takšne potrebe, ki predstavljajo motive za prostovoljno delo, so: 

zavest, da si koristen, zapolniti svoj prosti čas z neko smiselno dejavnostjo, priti v stik z 

drugimi ljudmi in s tem zmanjšati svojo osamljenost ali razširiti krog svojih socialnih stikov, 

spoznavati nova okolja, pridobivati nova znanja in drugo. Pri prostovoljcih se motivi običajno 

prepletajo. 

 

Razlogi, zaradi katerih ljudje delajo prostovoljno, so različni in nešteti. Prostovoljci so 

posamezniki z edinstvenimi občutki, motivi in ambicijami. Organizatorji morajo spoštovati 

individualnost prostovoljca ter prostovoljstvo nagrajevati in stimulirati. Vendar pri 

organiziranem delu, kjer spodbujamo ljudi za prostovoljno delovanje, verjetno ne bo takoj 

jasne predstave o tem, kaj so njihovi motivi. Tako lahko slišimo odgovore prostovoljcev, ko 

jih vprašamo, zakaj so se odločili za prostovoljno delovanje: »So me povabili, vprašali, če 

lahko pomagam …« 

 

Ljudje, predvsem starejši, se prostovoljno udejstvujejo tudi zato, ker so jih vprašali, in zato 

ker obstaja okolje, ki to spodbuja in organizira. Glede na to, da živimo v časih, ki se hitro 

spreminjajo, da živimo hitro, da smo v procesu globalizacije žrtve individualizacije in 

pogosto prepuščeni sami sebi, brez podpore skupnosti ali sočloveka (npr. brezposelni, 

osamljeni, revni), so pristopi, ki ljudi spodbujajo, dokaj razumljivi. Kajti ravno v 

vključevanju tistih, ki so prepuščeni sami sebi in prikrajšani, je uspeh in ena od številnih 

koristi prostovoljnega dela.  

 

Nekateri ljudje bodo pripravljeni pomagati, ne da bi imeli jasne cilje, zakaj si to želijo. Morda 

enostavno imajo čas, so novi v soseščini, želijo spoznati okolico. Drugi pa bodo imeli 

specifične razloge oziroma jih bo zanimala ponudba ali ponujena priložnost.   Nekaterih ne 
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bo toliko zanimalo, kdo so uporabniki pomoči, osebe, s katerimi bodo delali, kot jih bo 

zanimalo npr. samo delo oziroma kaj se od prostovoljca pričakuje, da dela. Med prostovoljci 

so tudi takšni, ki imajo več motivov za delovanje, kot je na primer želja pomagati otrokom 

invalidom in obenem bodo veseli, da lahko uporabljajo svoje veščine in znanje pri delu s to 

skupino. Nekateri od razlogov, zaradi katerih ljudje delajo prostovoljno, so lahko tudi 

negativni, zaradi določenih ugodnosti (Ellis, 2002).  

  

Po McKee (2003) se večina ljudi odloča za prostovoljno delovanje kot odziv na treh ravneh 

potreb ali pobud: osnovna raven: samoustrezanje; sekundarna raven: racionalnost; 

najvišja raven: prepričanje, verovanje. 

 

Na osnovni ravni se ljudje odločijo za prostovoljno delovanje zaradi novih izkušenj, 

navezovanja stikov, širjenja kroga prijateljev, raziskovanja možnosti poslovnega 

napredovanja in podobno. Na sekundarni ravni, ki jo imenujemo tudi družabna, se odločajo 

tudi zaradi prijateljstva in »nagovora ali povabila« prijateljev, ki že delujejo kot prostovoljci. 

Kot že omenjeno, zadovoljni prostovoljci so najboljše »sredstvo« pri pridobivanju novih 

prostovoljcev. Poleg tega prijateljem težko rečemo ne, posebej če ta isti navdušeno 

pripoveduje o svojih pozitivnih izkušnjah v prostovoljnem delovanju. Na najvišji ravni so 

posamezniki, ki se za prostovoljstvo odločijo zaradi določenih verovanj ali prepričanj, in 

ravno takšni prostovoljci so najbolj predani in zavzeti. 

 

Razlogi, motivi za prostovoljno delovanje so lahko nedefinirani pri posameznikih, posebej 

med tistimi, ki se odločijo za prostovoljno delovanje po nagovoru ali pa so na neki način 

»prisiljeni« v to skozi ciljano organiziranje in promocijo prostovoljstva. »Marketinški« 

procesi pridobivanja prostovoljcev bodo verjetno pritegnili tiste, ki so bolj zunanje motivirani 

in usmerjeni na osebne dobrobiti. Umetnost dobrega organizatorja, mentorja, vodje 

prostovoljcev je ravno v ustvarjanju pogojev, ki bodo posamezniku omogočili, da se »sreča« 

s svojo notranjo motivacijo. Prostovoljstvo moramo doživeti! 

 

 

 

 

https://www.energizeinc.com/bios/susan_j_ellis
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4.4 Motivacijske teorije 

 

Ko govorimo o prostovoljnem delu, si različne teorije prizadevajo odgovoriti, zakaj se ljudje 

sploh odločajo za prostovoljno delovanje, kaj so njihovi motivi, kakšna je njihova  motivacija 

ter kako lahko na slednje vplivamo oziroma kako dejavniki bistveno vplivajo na vedenje ljudi 

in na njihovo motiviranje za boljše in kakovostnejše delo. Tukaj se moramo zavedati, da je 

vsak posameznik edinstven in ima svoj motivacijski model, na katerega vplivajo njegove 

potrebe, vrednote, interesi, želje in pričakovanja (Lipičnik, 1998).   

 

Teorije lahko razdelimo na vsebinske, te se ukvarjajo predvsem z vprašanjem, kaj ljudi 

motivira, potrebe, ki usmerjajo njihovo vedenje, in procesne teorije, ki so usmerjene na to, 

kako motivirati. 

 

Teorije, ki pojasnjujejo, zakaj ljudje delajo prostovoljno, razdelimo v enodimenzionalne, 

dvodimenzionalne, tridimenzionalne in večdimenzionalne (Pokoški Vokić, Marić in 

Horvat, 2013). 

 

Po enodimenzionalni teoriji so posamezniki lahko motivirani z enim samim elementom, kot 

je npr. pozitivna izkušnja (Okun, Barr in Herzog, 1998). Dvodimenzionalne teorije 

motivacijo za prostovoljno delovanje delijo v dve skupini: altruistično in egoistično ali 

notranjo (intrizična) in zunanjo (ekstrinzična) (Pološki Vokić idr., 2013). Altruistično 

motivirani posamezniki imajo potrebo pomagati drugim, povečati blaginjo in dobrobit 

drugih. Egoistično motivirani posamezniki imajo za cilj pridobivanje veščin, 

znanja, izboljšanje samopodobe posameznika (Boulton, 2006). 

 

Notranje motivirani ljudje počnejo stvari, ker jih veselijo ali zanimajo, medtem ko zunanje 

motivirani delujejo zaradi same aktivnosti in vztrajajo pri aktivnosti, zato ker jih okolje zanjo 

nagradi (Jaušovec, 2010).  

 

Po Gidonu (v Kolarič, Črnak Meglič in Vojnovič, 2002) sta egoizem in altruizem enako 

pomembna motivatorja za prostovoljstvo, kot omenjeno zgoraj, motivacija za delovanje se 

spreminja in današnji altruisti niso nujno altruisti od vekomaj, pa tudi ne altruisti za zmeraj.  
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Tridimenzionalne teorije motivacije motive za prostovoljno delovanje delijo v tri skupine. 

 

Fitch (Boulton, 2006) razvrsti motive za prostovoljno delovanje v tri kategorije in 

sicer: altruistične, egoistične in družabne. Pod družabno uvrsti motive po iskanju družabnih 

navez in aktivnosti. Podobno razdelitev podata Wilson in Musick (1997), ki motive za 

prostovoljno delovanje razdelita v motive za:  

 

 razvoj človeškega kapitala (izobraževanje, prihodek, zdravstveni status ...); 

 razvoj družabnega kapitala (npr. članstvo v organizacijah, dostop do informacij, 

vzpostavljanje kontaktov, nudenje podpore ...); 

 razvoj kulturološkega kapitala (preference, obnašanje, religioznost ...). 

 

Begović (2006, str. 9–10) motive razdeli na:  

 

 Motive osebnostnega razvoja – koristi v obliki pridobivanja novih veščin, odkrivanja 

in razvoja lastnih potencialov, razvoja samokontrole, sprejemanja odgovornosti, 

tolerance pri timskem delu, odkrivanje notranje motivacije, doseganje občutka 

koristnosti in potrebnosti, razvoj lastnih vrednot, pridobivanje delovnih izkušenj, 

sprejemanje drugačnosti in drugih kultur, nova prijateljstva. 

 Motivi za reševanje konkretnih problemov skozi lokalne ali globalne prostovoljne 

akcije – kot je npr. ureditev javnih prostorov, pomoč pri organizaciji kulturnih 

dogodkov in manifestacij, promocija človekovih pravic, pomoč starejšim, revnim. 

 Motivi v povezavi z družabnim razvojem – motivi, kot so prispevek k razvoju 

samoiniciativnosti ljudi, razvijanje pozitivnega združevanja ter prispevek k 

demokratizaciji družbe in opolnomočenju civilne družbe. 

 

Večdimenzionalne teorije motive za prostovoljno delovanje sistematizirajo v več kot tri 

skupine. Najbolj znano večdimenzionalno ali večfunkcijsko teorijo, ki jo najbolj pogosto 

uporabljajo pri raziskovanju motivacije starejših za prostovoljno delo, so leta 1998 postavili 

Clary in sodelavci (1998) in govori o šestih funkcijah prostovoljnega delovanja:  

 

  



 

67 

 

Tabela 2: Motivacija za prostovoljno delo – inventar funkcionalnih motivov 

Funkcija Konceptualna definicija 

Vrednote 
Posameznik deluje prostovoljno zaradi osebnih vrednot in 

humanitarnosti oziroma sočustvuje in želi pomagati pomoči potrebnim.  

Razumevanje 
Posameznik želi pridobiti več znanja o svetu in preizkusiti veščine, ki 

jih ne uporabi pogosto.  

Osebni razvoj 
Posameznik zaradi prostovoljnega delovanja in občutkov, da je njegov 

prispevek potreben, raste in se razvija na psihološki ravni. 

Kariera 
Posameznik skozi prostovoljno delovanje pridobiva izkušnje, 

pomembne za razvoje kariere.  

Socialni 

odnosi 
Prostovoljstvo omogoča posamezniku obogatiti družbene vezi. 

Samozaščita 
Posameznik skozi prostovoljno delovanje želi zmanjšati negativne 

občutke ali pa se želi soočiti z osebnimi težavami.  

 

Povzeto po: Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J. in 

Meine, P., 1998. 

 

Clary in Snyder (1999) zapišeta, da prisotnost več motivov pri posamezniku izhaja iz 

posameznih izkušenj, potreb in ciljev, ter da se motivi spreminjajo skozi čas. Na podlagi 

raziskovanja različnih avtorjev, Pološki Vokić idr. (2013), povzamejo, da je prostovoljno 

delovanje dokazano večfaktorski, večdimenzionalen sistem, in da se motivi za prostovoljno 

delovanje medsebojno ne izključujejo oziroma so povezani in se dopolnjujejo.    

 

Na spremembe v motivaciji, obnašanju in delovanju, kot že omenjeno v uvodnem delu, 

sovpliva okolje in interakcija vseh sistemov posameznika – od mikro do mezo sistemov. O 

sovplivanju v interakciji govori tudi interakcijska ali ekološka teorija, ki pravi, da človeška 

dejanja izhajajo iz interakcije med osebnostnimi dispozicijami in situacijskimi dejavniki 

(Gergen v Ule Nastran, 2000). Torej moramo v oceni posameznikovega vedenja upoštevati 

vse odnose, v katere je vpet, vključno s temeljnimi normami družbe, v kateri živi. 

Socializacija ne oblikuje 'altruistične osebnosti' ali osebnostnih lastnosti, ki vodijo v 

altruistično obnašanje, ampak kvečjemu vodi v večjo pripravljenost za altruistično vedenje v 

določenih situacijah (Ule Nastran, 2000). 
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4.4.1 Motivacijske teorije, usmerjene na potrebe 

 

Maslowa motivacijska teorija 

 

Teorija sloni na predpostavki, da ljudi motivira želja po zadovoljitvi specifične skupine 

potreb (Maslow, 1943). Avtor je skupine potreb razdelil na fiziološke potrebe, potrebe po 

varnosti, socialne potrebe, potrebe po spoštovanju in potrebe po samouresničevanju.  

 

 Fiziološke potrebe: temeljne potrebe, ki omogočajo preživetje. 

 Potrebe po varnosti: nastopijo takoj, ko so zadovoljene fiziološke potrebe. 

Posameznik se želi zaščititi pred izgubo doma, hrane, zaposlitve, pridobljenega 

položaja. 

 Potrebe po pripadnosti (socialne potrebe): so povezane z željami po ljubezni, 

priznanju in cenjenju osebe. Ljudje iščejo sebi podobne, prizadevajo si ugajati 

drugim, biti priznani kot ugledni člani skupnosti. 

 Potrebe po spoštovanju (statusne potrebe): pri vrhu hierarhije potreb se nahajajo 

potrebe po spoštovanju samega sebe, spoštovanje in cenjenje drugih ljudi. Sem 

spadajo tudi potrebe po moči, po uveljavljanju, statusu. Ko so te potrebe zadovoljene, 

se poveča samozavest in zaupanje v lastne sposobnosti. 

 Potreba po samouresničevanju: je najvišja raven potreb, ki se pojavi, ko so ostale 

štiri pretežno zadovoljene. Te potrebe odražajo človekovo željo, da dela to, za kar je 

sposoben. Ko je zadovoljena potreba na nižji ravni, se pojavi potreba na naslednji 

ravni, ki zopet motivira. 

 

Maslow je menil, da je človekova dejavnost zmeraj usmerjena navzgor, k privlačnejšim 

ciljem. Najprej človek teži k zadovoljitvi primarnih bioloških potreb, ki mu omogočajo 

preživetje. Nato nastanejo višje potrebe, ki si prav tako sledijo v določenem zaporedju, in 

sicer potreba po varnosti, potreba po pripadnosti in ljubezni, potrebe po ugledu in 

samospoštovanju ter samopotrjevanje. Kadar je človek že zelo na vrhu svoje piramide potreb, 

pa se njegova aktivnost spet lahko začne na dnu, če je ogrožena njegova ohranitev (Maslow, 

1943).  
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Ob prebiranju literature ugotovimo, da je Maslowa teorija skoraj vedno omenjena v kontekstu 

prostovoljstva in motivacije za prostovoljno delo in se uporablja kot podlaga v procesu 

vodenja prostovoljcev. Čeprav drži, da je zadovoljevanje osnovnih potreb pomembno, ne 

drži, da socialno prikrajšani, revni ljudje ne bodo motivirani za prostovoljno delo, zato ker 

njihove osnovne življenjske potrebe niso zadovoljene. Sicer je večja verjetnost, da bodo tisti, 

ki so bolj preskrbljeni, bolj pripravljeni na prostovoljno delovanje, ampak ravno v 

motiviranju neprivilegiranih je uspeh.   

 

Prostovoljno delovanje v organiziranem okolju, v okviru organizacije, prostovoljcem dodeli 

enakopraven status. Med prostovoljci ni razlik. Prostovoljstvo socialno prikrajšanim 

omogoči, da prispevajo, pomagajo, in da preidejo iz vloge »žrtev«, »pasivnih prejemnikov 

pomoči« v vlogo aktivnih agentov, ki delajo spremembe. Omogočanje le-tem doživljanje 

uspeha lahko vpliva na izboljšavo samopodobe, lahko jih opolnomoči, kar je eden od ključnih 

ciljev vseh nas, ki delamo s takšnimi skupinami. Prostovoljstvo jim omogoča učenje, 

usposabljanje, pridobivanje novih znanj, veščin pa tudi uporabo znanj in veščin, ki jih morda 

ne bi imeli priložnost drugje uporabiti in pokazati. Torej prostovoljstvo za njih pomeni 

pripadnost skupini, pridobivanje statusa, uresničevanje in marsikaj več. Če pa bi se slepo 

držali Maslowe lestvice, socialno prikrajšani sploh ne bi bili upoštevani kot potencialni 

prostovoljci.  

 

Vendar bo na vse prostovoljce, posebej na socialno šibke, motivirajoče delovalo, če kot 

organizatorji poskrbimo za naslednje: 

 

– Samouresničevanje: razvoj potencialov, ustvarjanje, inovativnost. 

– Potrebe po spoštovanju: priznanje, status. 

– Potrebe po pripadnosti: pikniki, kave, sestanki, srečanja ob delu, v organizaciji, 

zabave, druženje. 

– Potrebe po varnosti: stroški prevoza, varno delovno mesto, finančno povračilo v 

primeru nakupa materiala za delo npr. nezgodno zdravstveno zavarovanje in 

podobno.  

– Fiziološka – npr. prehrana v času opravljanja prostovoljnega dela 
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McClellandova motivacijska teorija 

 

Naslednja med najbolj pogosto uporabljanimi teorijami v procesu motiviranja prostovoljcev 

je teorija Davida McClellanda, ki je desetletja preučeval željo posameznika po dosežkih. 

Svojo teorijo je razčlenil na tri bistvene potrebe človeka: potreba po dosežkih, po 

sodelovanju/povezovanju ter po moči (George in Jones, 1999). Njegova razčlenitev je za 

organizatorje prostovoljstva zelo uporabna v procesu usklajevanja potreb, interesov in 

osebnosti prostovoljca z njegovimi nalogami ali “delovnim mestom”. Obenem je koristna za 

preprečevanje morebitni težav, ki lahko nastanejo v procesu zadovoljevanja teh potreb. 

 

Posamezniki, usmerjeni na sodelovanje, povezovanje: potrebujejo osebno interakcijo, 

delajo, da pridobijo prijatelje, radi sodelujejo v skupinskih projektih, so radi v osebnem 

kontaktu z vodjo/mentorjem, lažje delajo z ljudmi, ki jih poznajo, imajo potrebo, da se jih 

vidi kot “dobre” osebe, radi vidijo, da jih imajo radi, radi osrečujejo ljudi, iščejo priložnost 

za socializacijo. Lahko pa prekoračijo mejo in žrtvujejo program organizacije za cilj 

doseganja popularnosti in priljubljenosti. 

 

Posamezniki, usmerjeni na dosežke: potrebujejo specifične cilje za usmeritev delovanja, 

radi delajo sami, vztrajajo pri dokončanju naloge, potrebujejo povratne informacije, iščejo 

odgovornost, radi rešujejo težave, potrebujejo otipljive nagrade, težave vidijo kot izzive, 

potrebujejo postavitev posebnih parametrov za merjenje uspešnosti. Lahko pretiravajo in 

žrtvujejo ljudi za doseganje ciljev. 

 

Posamezniki, usmerjeni k potrebam po moči: imajo potrebo po vplivanju na druge, lahko 

delajo sami ali v skupini, radi učijo druge, lahko se odzivajo na potrebe ljudi ali programov, 

nadzorujejo cilje organizacije, se odzivajo na naslove/titule, ki pomenijo avtoriteto, radi 

prevzemajo pozicije nadrejenih ali odgovornih, so prepričljivi in so samoiniciativni. Lahko 

pretiravajo in žrtvujejo ljudi ali programe z namenom obdržati osebne, ukazovalne, nadrejene 

ter prisilne moči.   
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Herzbergova motivacijska teorija 

 

Herzbergova motivacijska teorija govori o tem, da lahko vse motivacijske dejavnike 

razdelimo v dve skupini: motivatorje in higienike. Zato to teorijo imenujemo dvofaktorska 

teorija. 

 

Satisfaktorji ali higieniki ne spodbujajo ljudi k delu, ampak odstranjujejo neprijetnosti 

(Lipičnik, 1998). Odsotnost tistih dejavnikov, ki se nanašajo, v primeru prostovoljcev, na npr. 

stroške prevoza, zavarovanje, položaj, politiko, organizacijo in delovne razmere, povzročajo 

nezadovoljstvo. Higieniki dajejo podlago za delovanje motivacijskih dejavnikov; znižujejo 

nezadovoljstvo, ni pa nujno, da zvišujejo zadovoljstvo (Uhan, 2000). 

 

Motivatorji spodbujajo ljudi k delu (Lipičnik, 1998). Dejavniki, ki povzročajo zadovoljstvo, 

so uspeh pri delu, priznanja, zanimivo delo, odgovornost, strokovno usposabljanje in osebni 

razvoj. Prisotnost motivatorjev povečuje zadovoljstvo in motiviranost (Uhan, 2000). 

Odsotnost naštetih higienikov lahko demotivira prostovoljce pri njihovem delu. Nejasne, 

nedoločene politike delovanja organizacije, predvsem organizacije prostovoljstva, so pogosto 

med najbolj motečimi faktorji, ki jih prostovoljci izpostavljajo. Prostovoljci med zelo 

frustrirajoče faktorje uvrščajo odsotnost odgovorne in ključne osebe znotraj organizacije. 

Prostovoljci podarijo svoj čas, vendar pa ga ne želijo zapravljati. Slaba organizacija, 

komunikacija, nejasne naloge, odgovornosti v večini primerov negativno vplivajo na 

prostovoljce. Preveč “lahke” naloge in predvsem naloge, ki niso v skladu s profilom, 

znanjem, veščinami ter potrebami in interesom prostovoljcev, bodo najverjetneje pripeljale k 

njihovemu nezadovoljstvu. Prostovoljcem delo ne bo izziv, počutili se bodo nespoštovane, 

svoje znanje in veščine bodo ocenili kot nepotrebne v organizaciji ter celotno delo ocenili 

najverjetneje kot neresno ali nezadostno organizirano. Prostovoljci zelo radi prevzamejo 

odgovornosti, ker na ta način čutijo, da jih organizacija spoštuje in upošteva, da jih vključuje 

v organizacijo oziroma jim daje občutek pripadnosti. Priznanje uspehov, dosežkov, predvsem 

če so ti javni, je eden od kazalcev spremljanja njihovega dela in dokaz, da je to, kar delajo, 

pomembno. Če jim organizacija ne more ponuditi dodatnih znanj, ki so potrebna za bolj 

uspešno prostovoljno delo, ali pa če ne morejo v zadostni meri uporabiti obstoječih znanj in 

veščin, bodo nezadovoljni.  
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4.4.2 Motivacijske teorije, usmerjene na procese 

 

Hackman-Oldhamerjev model – teorija obogatitve dela 

 

Na motivacijo na delovnem mestu vplivajo tri kritične psihološke okoliščine: poznavanje 

rezultatov, doživljanje odgovornosti in doživljanje pomembnosti. Če je ena od teh okoliščin 

neustrezna, je tudi motivacija posameznikov nizka. Ko posamezniki doživljajo pomembnost 

dela, občutijo, da se splača delati in je delo vredno opravljati. Doživljanje odgovornosti 

pomeni, da imajo posamezniki občutek osebne odgovornosti pri delu. Posledica poznavanja 

rezultatov pa je poznavanje ravni uspešnosti. Kombinacija vseh treh posledic psiholoških 

okoliščin prinašajo veliko motiviranost za delo (Lipičnik, 1998). V vodenju prostovoljcev je 

zelo pomembno, da prostovoljci čutijo potrebo po svojem delovanju, da je delo smiselno, 

upravičeno, ter da jim pokažejo dosežke, rezultate njihovega dela.  

 

Če povzamem, motivacija prostovoljcev je odvisna od številnih dejavnikov, ki jih najdemo v 

prostovoljcu in v sistemih, ki ga obkrožajo. Prostovoljci so zelo heterogena skupina z zelo 

različnimi osebnostnimi lastnostmi, interesi, željami, potrebami, vrednotami in motivi. 

Organizacije, ki razvijajo prostovoljno delo in nabirajo prostovoljce z uporabo različnih 

»marketinških« in apelirajočih sporočil, bodo verjetno uspešni v svojem namenu. Ljudje se 

bodo odzvali, vendar se takrat delo šele začne. Ena od temeljnih nalog organizatorja in vodje 

prostovoljnih programov in prostovoljcev je ugotoviti, kakšni so motivi kandidatov za 

prostovoljno delovanje, njihovi interesi, želje, cilji, kaj lahko prostovoljci ponudijo v smislu 

znanja, veščin, časa in načina delovanja. Zbrane informacije in podatki so osnova za 

določanje pravega »delovnega mesta« in področja delovanja prostovoljca ter nadaljnjega 

procesa motiviranja in vzdrževanja motivacije. Naloga organizatorja je pomagati pri 

definiranju motivov, tudi ko ti niso jasni pri posamezniku, kajti vedno je kakšen razlog za 

njegovo odločitev za prostovoljno delovanje. Motivi se spreminjajo in za vzdrževanje 

motivacije je potrebno pomagati prostovoljcu pri doseganju novih.  

 

Ne obstaja enotna formula, ki jo lahko apliciramo na vodenje in motiviranje prostovoljcev. 

Vsak prostovoljec, posameznik, je »projekt« zase in zahteva poseben pristop. Ampak ravno 

v tem je izziv in čar dela s prostovoljci. S svojimi pogledi, različnostjo, mišljenji bogatijo 

delo vseh udeležencev v procesu prostovoljnega dela. Lepo bi bilo, če bi, kot pravi Keenan 

(1996), motiviranje bilo nekaj podobnega čarobnemu prahu, ki ga potresemo po ljudeh, da 
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nenadoma pridobijo moč in postanejo pripravljeni za delovanje v naši želeni smeri. Na žalost 

ta proces nikoli ni tako enostaven. Če upoštevamo napisano v povezavi z motivacijo, 

motiviranjem, zakonitostmi motivacije, nikoli niso pomembni samo naši cilji, želje, potrebe, 

ampak tudi cilji, želje in potrebe druge strani – prostovoljca. Uspešnost dobrega vodenja in 

pot k vzdrževanju motivacije je ravno v usklajevanju obeh. Čeprav smo pri opisu motivacije 

in motivacijskih teorij dali poudarek na posameznika ter na neposredne sisteme, v katerih je 

posameznik udeležen, nikakor ni cilj dati manjšo pomembnost vplivu drugih višjih sistemov 

na pripravljenost in motivacijo za prostovoljno delovanje. Javne politike, zakonski okvirji, 

sistemska ureditev države, prevladujoče vrednote, ideologije v družbi, družbeni odnos, v 

našem primeru do starejših, imajo ključno vlogo pri motivaciji za prostovoljno delovanje. Pri 

tem nikakor ne smemo pozabiti omeniti zgodovinskih dogodkov, vplivov in časa, v katerem 

živimo. 
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5 PREGLED ŠTUDIJ O PROSTOVOLJNEM DELU STAREJŠIH 
 

Na mednarodni ravni je interes za raziskovanje prostovoljnega dela med starejšimi, za razliko 

od Slovenije, precej večji. Največ študij zasledimo v ZDA in precej od njih se nanaša na 

povezavo med zdravjem in prostovoljstvom. Na nivoju Evrope med študijami, ki zajemajo 

več držav EU in primerjajo različna področja v povezavi s prostovoljnim delom starejših, 

zasledimo tiste, ki so narejene na podlagi podatkov, pridobljenih iz podatkov SHARE18 in 

druge študije, ki raziskujejo področja, kot so: motivacija, dejavniki, ki vplivajo na motivacijo 

in vključevanje v prostovoljno delo, ter učinke prostovoljnega delovanja na zdravje in 

dobrobit starejših.  

 

DINAMIKA PROSTOVOLJSTVA STAREJŠIH V 11 DRŽAVAH EU:  

Hank in Erlinghagen (2005) sta primerjala dinamiko prostovoljstva starejših v 11 državah 

EU na podlagi podatkov iz drugega vala raziskave SHARE, 2006–2007 (Slovenija ni bila 

vključena), in ugotovila, da se je delež prostovoljstva v populacij od 50 let in več podvojil 

med prvim (2004) in drugim valom, z 10 % na 20,0 % celotne populacije. Ugotovila sta, da 

prihaja med državami, glede na sisteme urejenosti, do opaznih razlik. Delež prostovoljnega 

dela je višji v severnih državah, kot so Nizozemska, Švedska in Danska, v sredozemskih, kot 

sta Grčija in Španija, pa je najnižji. Razlike med spoloma so razmeroma majhne, je pa 

zanimivo, da je na Švedskem in v Franciji več prostovoljcev moških, v Švici in na 

Nizozemskem pa so v prostovoljno delo pogosteje vključene ženske. Verjetnost za 

vključevanje v prostovoljno delo je, zaradi zdravja, najmanjša v populaciji starih najmanj 75 

let in med starejšimi v Španiji in Grčiji. Izpostavila sta tudi, da med državami prihaja do 

velikih razlik v starosti prostovoljcev, saj v severnih državah 12–13 % starejših od 75 let še 

vedno opravlja prostovoljno delo. Spol in zakonski status nista igrala pomembne vloge pri 

odločitvi za prostovoljno delovanje. Pomemben dejavnik je tudi izobrazba, saj so manj 

izobraženi redkeje prostovoljci kot bolj izobraženi. Manjša verjetnost opuščanja 

prostovoljstva je med bolj izobraženimi, upokojenimi in med tistimi, ki živijo v Belgiji, v 

Skandinaviji in na Nizozemskem.  

 

 

                                                 
18 SHARE – Raziskava o zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi. 
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PROSTOVOLJSTVO STAREJŠIH IN DOBROBIT: ČEZEVROPSKA ŠTUDIJA, 

BAZIRANA NA SHARE: Haski-Leventhal (2009) je na podlagi SHARE podatkov za leto 

2007 primerjala povezavo med prostovoljstvom in dobrobitjo na vzorcu 30.023 

Evropejcev v 12 evropskih držav, vključno z Izraelom (Slovenija ni bila vključena). 

Ugotovitve so spet pokazale, da je delež prostovoljstva najvišji v severni in najnižji v južni 

Evropi. Kar zadeva spol je v večini držav med prostovoljci več moških, razen v Izraelu. 

Največ prostovoljcev, 12,9 %, je v starostni skupini od 60 do 71 let – več kot v skupini od 50 

do 60 let (11,2 %). Delež prostovoljcev dramatično upada po 71. letu (6,2 %). Raziskava je 

ugotovila pozitivne relacije med zaposlitvijo in prostovoljnim delom. Samo na 

Nizozemskem, na Danskem in v Franciji je bilo več prostovoljcev med nezaposlenimi 

oziroma med upokojenimi. 71,5 % prostovoljcev je ocenilo svoje zdravje kot dobro ali zelo 

dobro, medtem ko je ta delež med neprostovoljci 54,7 %. V Izraelu je to razmerje 76,0 % 

proti 48,8 % in nekaj manj v Grčiji. Med prostovoljci je manj prisotna depresija 11,6 % proti 

18,4 %. Skoraj vsi prostovoljci so poročali, da so zadovoljni s svojim življenjem, 95,2 % 

proti 88,4 % med neprostovoljci. V Izraelu je bila razlika najbolj očitna – 92,9 % proti 79,9 

%. V severni Evropi in Švici pa so vsi starejši poročali o zadovoljstvu s svojim življenjem, 

ne glede na prostovoljstvo. Zanimivo je, da se prostovoljci v teh državah ne počutijo bolj 

zdravo, ali da je njihova dobrobit boljša zaradi prostovoljstva oziroma niso mnenja, da je 

njihova psihosocialna dobrobit boljša zaradi prostovoljstva. Avtorica pojasni, da je razlog v 

tem, da prostovoljci v teh državah ne delajo zaradi očitnih potreb v družbi ali občutka, da je 

to potrebno. Sistemska ureditev starejše postavlja v zelo dober položaj (dobre pokojnine, 

zdravstvena oskrba, socialna varnost itn.) in prostovoljstvo ni v službi zaščite pred 

negativnimi dejavniki. Starejšim v teh državah se ni treba boriti za svoj položaj v družbi ali 

dokazovati, da so »vredni« člani družbe. Način delovanja države se odraža tudi v potrebi po 

delovanju in obstoju nevladnega sektorja. Če stvari delujejo, če ni potrebe po »korekcijah«, 

je manjša potreba po delovanju in ukrepanju s strani civilne družbe. Optimizem in 

pričakovanja, da bodo dlje živeli, so bolj zaznani med prostovoljci (60,2 % proti 51,3 %). 

Spet, v Izraelu je to razmerje 81,7 % proti 50,9 %.  

 

Principi, Chiatti, Lamura in Frerichs (2012) so naredili raziskavo MOTIVACIJA 

STAREJŠIH V NAJVEČJIH ORGANIZACIJAH V TREH EVROPSKIH DRŽAVAH 

– NEMČIJA, NIZOZEMSKA IN ITALIJA. Z uporabo Multifunkcijskega inventarja 

(MFI) so merili motivacijo na skupnem vzorcu 860 subjektov. Rezultati so pokazali, da so v 
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primerjavi z Italijo in Nizozemsko nemškim prostovoljcem bolj pomembni altruistični 

motivi. V Italiji in na Nizozemskem se takšni motivi povečujejo z leti. Starejše, ki so 

vključeni v nesebične aktivnosti, bolj vodijo altruistični motivi, predvsem v Nemčiji in Italiji, 

vendar so egoistični motivi pomembni v vseh državah. Starejši so bolj usmerjeni na 

emocionalne »nagrade«, posebej v Italiji. Želja po novih znanjih je večja pri mlajših starejših 

v vseh državah. Altruistični motivi so manj prisotni pri aktivnostih, ki se nanašajo na področje 

kulture in rekreacije. Prostovoljstvo starejših na socialnem in zdravstvenem področju ima 

najbolj močne socialne motive. Sistemska ureditev držav je tudi povezana z motivacijo in 

stopnjo prostovoljstva. Tako imajo na Nizozemskem sistem socialdemokratske blaginje. V 

takšnem sistemu prostovoljno delo nima pomembne vloge v nudenju socialnih uslug. V 

aristokratskem sistemu, ki je značilen za Nemčijo, ki je znana kot »socialna država«, so 

prostovoljske organizacije profesionalizirane za nudenje uslug in je nivo prostovoljstva 

precej nizek. V Italiji, kjer je socialni sistem mediteranski in kjer je poudarek na socialnih 

transferjih pomoči potrebnim večji kot na uslugah, je prostovoljstvo manj razvito in manj 

usmerjeno na nudenje socialnih uslug (Warburton and Jeppsson Grassman, 2009, v Principi 

idr., 2012). Tako je stopnja udeležbe prostovoljcev visoka na Nizozemskem, srednja v 

Nemčiji in nizka v Italiji (SHARE, 2006, v Principi idr., 2012). 

 

RAZISKAVO O PROSTOVOLJSTVU IN ZDRAVJU STAREJŠIH LJUDI NA 

SEVERNEM IRSKEM je izvedla organizacija Volunteer Now v sodelovanju z Univerzo v 

Ulstru na Severnem Irskem (Hayward, Eagleson, Irvine, Stringer in Mallett, 2013). V njej so 

zajeli prostovoljce, stare 50 let in več. Trajala je 3 leta, od marca 2010 do julija 2012. Končne 

ugotovitve raziskave so predstavili oktobra 2013. Študija je nastala v okviru 5-letnega 

projekta Unlocking Potential Project19, ki je imel za cilj spodbujanje kakovostnega staranja 

in državljanskega udejstvovanja na Severnem Irskem, med drugim skozi prostovoljno delo. 

Med različnimi raziskovalnimi tehnikami so uporabili tudi intervju, ki se je nanašal na število 

zdravstvenih diagnoz, težo in višino, zadovoljstvo s prostovoljsko izkušnjo, čas 

prostovoljnega dela, kakovost življenja in duševnega zdravja, odnos do staranja, socialne 

odnose in podporo, telesno dejavnost, splošni vprašalnik o zdravju (GHQ-12), indeks telesne 

mase, področje organizacije, kjer delujejo kot prostovoljci, ter demografska vprašanja. 

 

                                                 
19 Projekt odklepanja potencialov.  
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V raziskavi je sodelovalo 109 organizacij in 344 prostovoljcev. Od teh je bilo 60 % žensk in 

40 % moških med 50. in 90. letom starosti. Večina intervjuvancev je bila stara med 60 in 69 

let. V vzorec so bili vključeni prostovoljci z malo (33 %) in veliko (64,8 %) prostovoljskih 

izkušenj. Večina je bila upokojenih (69,8 %), 18 % polovično zaposlenih ter 8,7 % 

brezposelnih. Glavne ugotovitve so bile:  

 

Motivacija: 65 % jih je odgovorilo, da želijo s prostovoljstvom izboljšati področje, na 

katerem delujejo (altruizem); 54,7 % jih je imelo željo uporabljati lastne spretnosti in znanja; 

35,8 % pridobiti nova znanja in spretnosti. Le 45 ljudi iz celotnega vzorca je prenehalo s 

prostovoljstvom v času raziskave. Glavni razlogi za prenehanje so bili osebne narave in ne 

razlogi, povezani s prostovoljnim delom ali organizacijo. Organizacije so prostovoljce 

pridobivale preko intervjujev ali prijavnic (94,1 %).  

 

Zdravje in prostovoljno delo: 54,5 % prostovoljcev je imelo eno od sedmih osnovnih 

zdravstvenih diagnoz (visok krvni tlak, revma, težave s srcem, diabetes, kap, rak, kronična 

bolezen pljuč), 45,4 % pa ni imelo nikakršnih zdravstvenih težav. 78,6 % prostovoljcev je 

reklo, da so zadovoljni s svojim zdravjem, kljub zdravstvenim težavam. 86 % jih je bilo 

mnenja, da lahko normalno opravljajo dnevne dejavnosti in 91 %, da se počutijo zelo dobro. 

Zdravje prostovoljcev je bilo konstantno skozi celotno obdobje raziskave. Rahlo izboljšanje 

so zaznali po enem letu prostovoljstva med starostno skupino od 50 do 69 let. V okviru 

raziskave so ugotovili, da imajo prostovoljci, oba spola, manjši potencial za psihične težave. 

Telesno zdravje se je izrazito izboljšalo po šestih mesecih prostovoljstva, potem pa je počasi 

upadalo. Upad telesne aktivnosti je bil viden pri starostni skupini 70 let in več . 

 

Prostovoljne dejavnosti in zadovoljstvo s prostovoljnim delom: Ženske so v večji meri kot 

moški (42 %) obiskovale starejše (56 %). Moški (46 %) so se bolj vključevali v praktično 

izvajanje dejavnosti kot ženske (25,5 %). Večina prostovoljcev je bila vključena v eno ali dve 

prostovoljski dejavnosti. Starejši prostovoljci (70 let in več) so bili v večji meri vključeni v 

več različnih prostovoljskih dejavnosti kot prostovoljci iz starostne skupine med 50. in 69. 

letom. Večina prostovoljcev je povedala, da je zadovoljna s svojim prostovoljskim delom, da 

ga je sposobna opravljati, ter da čuti, da je njihovo delo cenjeno. 

Ure, namenjene prostovoljnemu delu: Moški so posvetili več časa prostovoljnemu delu kot 

ženske. Povprečje prostovoljskih ur se je močno povečalo med 6. in 12. mesecem 

prostovoljnega dela, od 22 na 26 ur mesečno. Po 12 mesecih prostovoljnega dela pa so se ure 
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prostovoljstva zmanjšale. Zdravje ni vplivalo na število prostovoljskih ur. Tudi večje število 

prostovoljskih ur ni vplivalo na večje zadovoljstvo s prostovoljstvom. Prostovoljci so izražali 

pozitiven odnos do organizacije, kjer so delali. Počutili so se sposobni opravljati svoje 

prostovoljne dejavnosti. Občutili so, da je njihovo delo cenjeno s strani organizacije. 

Potrebno pa je poudariti, da je majhno število prostovoljcev čutilo, da lahko vplivajo na 

razvoj organizacije, za katero delajo, vendar pa ta dejavnik ni vplival na njihovo zadovoljstvo 

s prostovoljstvom. 

 

Na Nizozemskem so izvedli študijo ŠESTLETNO SPREMLJANJE 

PROSTOVOLJSTVA MED STAREJŠIMI; PRIMERJANJE MED KOHORTAMI NA 

NIZOZEMSKEM, v kateri so raziskovali, kako individualne in družbene razlike vplivajo 

na socialno vključenost in prostovoljstvo med starejšimi (Van Groenou in Van Tilburg, 2012). 

Za študijo so uporabili podatke iz longitudinalne študije Aging Study Amsterdam, ki je 

multidisciplinaren raziskovalni program, usmerjen na širok spekter tem, ki se nanašajo na 

fizično in kognitivno zdravje, socialno in psihološko funkcioniranje starejše populacije. 

Študija je raziskovala stopnje prostovoljstva mlajših starejših v dveh desetletjih; tistih, ki so 

bili leta 1992 stari 55–69 let in njihove starostne vrstnike v letu 2002. Študija je narejena na 

podlagi slučajnostnega stratificiranega vzorca iz registra prebivalstva v 11 občinah na 

Nizozemskem. V odnosu na bazično študijo v raziskavi je ponovno sodelovalo 82 % takrat 

anketiranih (N-2.745); 11 % jih je umrlo in 2 % nista bila sposobna sodelovati zaradi zdravja 

(kognitivno nesposobna), 5 % jih ni želelo sodelovati in 1 % anketirancev ni mogel 

kontaktirati zaradi spremembe mesta bivanja, migracije itn. Upoštevani so dejavniki, kot so 

starost in razlike med kohortami v pomembnih determinantah prostovoljstva – izobrazba, 

religija, zdravje, zaposlenost, velikost socialnega omrežja, zakonski status in spremembe 

znotraj teh determinant s časom. Šestletno spremljanje obeh kohort je omogočilo sekvenčno 

analizo kohort. Analize z uporabo večstopenjske logistične regresije so pokazale, da so, ne 

glede na starost, kohorte iz 2002 pogosteje delale prostovoljno kot kohorte iz leta 1992. V 

šestletnem obdobju se je prostovoljstvo povečalo v starostni skupini 55–59 let, stabiliziralo 

v starostni skupini 60–64 let in zmanjšalo v skupini 65–69 let. Razlike na podlagi starosti so 

zabeležili v obeh kohortah. Ugotovitve se niso spremenile tudi po prilagoditvi glede na spol, 

izobrazbo, versko vključenost, zdravje, zaposlitveni status, velikost omrežja in zakonski 

status. Višja izobrazba, religija, dobro zdravje in ohranjanje velikega socialnega omrežja je 

povečalo verjetnost prostovoljstva. Neopaženi dejavniki, kot so bolj pozitiven pogled na 

http://esr.oxfordjournals.org/search?author1=Marjolein+Broese+van+Groenou&sortspec=date&submit=Submit
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staranje v družbi, lahko tudi prispevajo k povečanju prostovoljstva med nedavnimi kohortami 

mlajših starejših. 

 

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih razmer20 (2011) je izdala poročilo raziskave 

PROSTOVOLJSTVO STAREJŠIH LJUDI V EU, ki je vključevala 30 študij primerov o 

prostovoljstvu starejših ljudi iz 11 držav članic EU: Danske, Finske, Francije, Nemčije, 

Madžarske, Italije, Latvije, Litve, Nizozemske, Poljske in Združenega kraljestva. Poudarek 

raziskave je bil raziskati možnost vključevanja starejših, pri katerih je večja nevarnost za 

socialno izključenost. Rezultati so pokazali, da število prostovoljnih dejavnosti starejših ljudi 

presega tradicionalna vprašanja, povezana s starostjo, kot je podpora šibkim ali bolnim 

starejšim ljudem. Glede na poročilo, vključevanje socialno izključenih ali tistih, pri katerih 

je nevarnost za to večja, ni nemogoč proces, vendar zahteva nekaj truda. Poleg zanesljivega 

financiranja so pomembne tudi strategije pridobivanja in ohranjanja, prilagojene tej skupini, 

ter večja politična ozaveščenost o potencialu starejših ljudi. Za pridobivanje in ohranjanje 

starejših so, glede na ugotovitve, pomembni naslednji elementi, ki se med sabo prepletajo: 

mediji, ki lahko s svojim celovitim pristopom ozaveščajo o pomembnosti prostovoljstva 

starejših; pobude in povabila, ki so usmerjena na spodbujanje prav starejših za prostovoljno 

delo; angažiranje »zadovoljnih« prostovoljcev za motiviranje nemotiviranih za 

prostovoljstvo (npr. povabilo prijateljev, članov družine, da se pridružijo); pripravljalni tečaji, 

ki lahko starejšim pokažejo njihova močna področja, znanje, izkušnje in veščine, ki jih lahko 

uporabljajo v prostovoljnem delu; usklajevanje nalog, dela prostovoljcev s kompetencami in 

željami prostovoljcev; fleksibilen »delovnik ali urnik«; zagotovitev zavarovanja in povračilo 

morebitnih stroškov, povezanih z njihovim delovanjem. 

 

BAYCREST21 ŠTUDIJA, ki je bila objavljena v Psychological Bulletinu 2014 in jo je vodila 

dr. Anderson s timom znanstvenikov iz kanadskih in ameriških akademskih centrov, je 

naredila pregled 73 izdanih znanstvenih študij v zadnjih 45 letih v povezavi s prostovoljstvom 

starejših nad 50 let in psihosocialnimi ter zdravstvenimi ugodnostmi za starejše. 

                                                 
20 https://www.eurofound.europa.eu/sl. 

21 Baycrest je akademski znanstveni center v Kanadi, ki ima vodilno vlogo na področju geriatričnih bivalnih 

centrov, zdravstvene oskrbe, raziskovanja, inovacij in izobraževanja s posebnim poudarkom na zdravju 

možganov in staranju.  
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Kriterij za vključevanje študij v pregled je bil, da merijo psihosocialne, fizične in/ali 

kognitivne posledice, povezane s formalnim prostovoljstvom – kot so sreča, telesno zdravje, 

depresija, kognitivno delovanje, občutek socialne podpore in zadovoljstvo z življenjem.  

 

Glavne ugotovitve pregleda vseh študij so: 

– Prostovoljstvo je povezano z zmanjšanjem simptomov depresije, boljšim splošnim 

zdravjem, manj funkcionalnimi omejitvami in večjo dolgoživostjo; 

– Ko gre za prostovoljno delo, več ni vedno bolje. Optimalna količina prostovoljnega 

dela je približno 100 ur na leto ali 2 do 3 ure na teden. Po tej meji se učinki ne 

povečujejo, so konstantni; 

– Bolj ranljivi starejši (tisti s kroničnimi zdravstvenimi pogoji), lahko dobijo največ 

koristi od prostovoljstva; 

– Občutki, da se jih ceni, da so potrebni v skupnosti in družbi, pri prostovoljcih 

povečajo povezavo med prostovoljstvom in dobrim psihosocialnim počutjem; 

– Eden od možnih razlogov za nekatere koristi za zdravje, realiziranih s 

prostovoljstvom, je povečanje telesne aktivnosti. 

 

Raziskovalci so ugotovili, da je precej manj raziskav na področju povezave med 

prostovoljnim delovanjem in kognitivnim funkcioniranjem, ter da se je, glede na pričakovano 

povečanje prisotnosti demence, v prihodnosti potrebno temu bolj posvetiti. 
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6 PROSTOVOLJNO DELO KOT CILJ NACIONALNIH IN 

MEDNARODNIH POLITIK 
 

Aktivno in zdravo staranje je osnovno izhodišče Združenih narodov, Evropske komisije in 

držav članic Evropske unije, vključno s Slovenijo. Mednarodni akcijski plan o staranju (UN, 

2002) in spremljajoča politična deklaracija, sprejeta leta 2002 v okviru Generalne skupščine 

ZN v Madridu, v 10. členu pravi: »Sposobnosti starejših ljudi so trdna podlaga za razvoj. To 

družbi omogoča, da se vse bolj opira na sposobnosti, izkušnje in modrost starejših ljudi, ne 

le zato, da starejši sami skrbijo za izboljšanje svojega življenja, temveč da tudi aktivno 

sodelujejo pri izboljšanju življenja v celotni družbi.« Pomembnost aktivnega staranja skozi 

prostovoljno delo je poudarila tudi Evropska skupnost, ki je leto 2011 razglasila za leto 

prostovoljstva, leto 2012 pa za leto aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja.  

 

Deklaracija UNECE22 ministrske konference o staranju (Dunaj, 2012) je pri aktivnem 

staranju opredelila štiri področja, na katerih naj bi do konca leta 2017 dosegli izboljšanja: 

podaljšanje delovne dobe in vzdrževanje delovne sposobnosti; podpiranje sodelovanja 

starejših, nediskriminiranje in socialno vključevanje starejših; podpiranje in varovanje 

dostojanstva, zdravje in neodvisnost v starosti; vzdrževanje in krepitev medgeneracijske 

solidarnosti. Kot glavna cilja opredeli zagotavljanje družbe za vse starosti in promoviranje 

kakovosti življenja in aktivnega staranja. 

 

Zastavljeni cilji narekujejo tudi spremljanje aktivnosti na področjih, ki omogočajo aktivno in 

zdravo staranje na način, ki omogoča medinstitucionalne primerjave in spodbuja razvoj novih 

pristopov. Poleg 5-letnega pregleda, narejenega na področju implementacije MIPAA (Leon 

2007, Dunaj 2012) v okviru UNECE regije, nacionalnih poročil in ministrskih konferenc, je 

UNECE v letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti (leto 2012) v sodelovanju 

z Evropsko komisijo razvil indeks aktivnega staranja (Active Ageing Index – AAI). Eden od 

glavnih indikatorjev aktivnega in kvalitetnega staranja po AAI je ravno družbeno sodelovanje 

skozi prostovoljno delo (UNECE/European Commission, 2015). AAI vključuje elemente 

definicije Svetovne zdravstvene organizacije in prej omenjenih ključnih elementov aktivnega 

staranja. Sestavlja 22 posameznih kazalnikov aktivnega in zdravega staranja.  

 

                                                 
22 Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo. 
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Po svojih vsebinah so razporejeni na štiri ločena področja: 

 prispevek preko plačanih aktivnosti: zaposlitev; 

 prispevek preko neplačanih produktivnih aktivnosti: sodelovanje v družbi; 

 neodvisno, zdravo in varno življenje; 

 kapaciteta in okolje, ki omogoča aktivno staranje. 

 

Zadnje poročilo AAI, kjer je zajetih 27 držav Evropske skupnosti, so naredili za leto 2014 in 

objavili aprila 2015.  

 

Nacionalni uradni podatki za Slovenijo govorijo, da so prav starejši pri nas najbolj številni 

med prostovoljci in opravijo največ prostovoljskih ur. Po podatkih Ajpesa za leto 2014 (2015) 

največji obseg prostovoljskih ur opravijo osebe, starejše od 60 let, in sicer kar 7.640.088 (v 

letu 2013: 4.234.224, v letu 2012: 3.839.398 ur, v letu 2011: 3.633.723 ur). Delež ur, ki jih 

opravijo starejše osebe, je tako 75,97 %. Med prostovoljci so večinoma ženske (62 % v letu 

2014). Vendar se v primerjavi z drugimi državami članicami Evropske skupnosti (27 članic) 

Slovenija uvršča v skupino držav z nizko stopnjo razvoja prostovoljstva. Sodimo med države, 

kjer je v prostovoljno delo vključenih 10–19 % starejših. V nekaterih državah z daljšo 

tradicijo prostovoljstva je odstotek precej višji, približno 40 % (Angermann, 2011). Po analizi 

indeksa aktivnega staranja (UNECE/ European Commission, 2015) se Slovenija uvršča v 

sredino spodnje lestvice (z vrednostno izraženimi izsledki lahko država doseže maksimalno 

100 točk. Slovenija je dosegla 30,6 točke in zasedla 24. mesto). Slovenija je ocenjena visoko 

na področju dosežkov v izobraževanju, zdravstveni oskrbi in fizični varnosti, vendar precej 

nižje na drugih področjih. Na področju socialnega vključevanja, v katerega je všteto 

prostovoljno delo, se je Slovenija uvrstila na 17. mesto.  

 

Ugotavljanje razlogov in dejavnikov, ki vplivajo na nižjo udeležbo in nižjo stopnjo razvitosti 

prostovoljstva, je predpogoj za načrtovanje ustreznih in celovitih odzivov in politik. Tukaj 

vsekakor štejemo celovito Strategijo aktivnega staranja v Sloveniji, ki je v fazi priprave. 
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EMPIRIČNI DEL 

 

7 PROBLEM, CILJI RAZISKAVE IN HIPOTEZE 
 

7.1 Raziskovalni problem 

 

Sodobni pogledi razumejo staranje kot večdimenzionalen proces, kjer ni pomembna le 

biologija, s katero posameznik pride na ta svet, ampak kompleksen preplet osebnih in vseh 

drugih dejavnikov v okolju posameznika. Staranje vidijo kot del vseživljenjskega razvoja v 

kontekstu in v interakciji posameznika z dejavniki okolja tako na mikro kot na makro ravni. 

Poudarjajo, da razvoj posameznika ni zaključen z doseženo zrelostjo in vstopom v odraslost, 

saj se organizem spreminja in razvija do smrti. Aktivno staranje in prostovoljstvo imata eno 

od ključnih vlog v promociji zdravega in kakovostnega staranja. Številne raziskave govorijo 

o povezavi med prostovoljstvom in zdravjem, a prostovoljno vključevanje in delovanje 

očitno ne prideta sama po sebi, posebej če govorimo o formalnem, organiziranem 

prostovoljstvu. Raziskave kažejo tudi, da je kljub povečanemu deležu starejših v celotni 

populaciji in dolgoživosti delež starejših med prostovoljci še vedno nižji, kot bi lahko 

pričakovali.  

 

Pomembno vlogo v procesu zagovarjanja in izvajanja politike aktivnega staranja in znotraj 

tega prostovoljnega dela imajo: starejši ljudje, organizacije civilne družbe, verske skupnosti, 

sindikati, mediji, regionalne in lokalne oblasti ter nacionalne vlade (Tesch-Roemer, 2012). 

 

V načrtovani raziskavi sem preučevala individualne in okoljske dejavnike v življenju 

posameznikov, ki neposredno ali posredno vplivajo na njihove odločitve za vključevanje v 

raznolike prostovoljne aktivnosti. Ugotavljala sem tudi, kaj bi starejše motiviralo, da bi se 

bolj množično priključili aktivnostim medsebojne podpore in pomoči, s čimer bi bogatili in 

širili socialno mrežo, zvišali kakovost življenja sebi, vrstnikom in tudi mlajšim generacijam.  
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7.2 Cilji raziskave  

 

Temeljni raziskovalni cilj je bil ugotoviti, kaj vpliva na vključevanje starejših v prostovoljno 

delo in kakšne so ovire, ki njihovo vključevanje preprečujejo. Zanimalo me je, kaj starejše 

motivira, spodbudi in vpliva na vključitev v prostovoljne dejavnosti ter tudi to, kaj jim je pri 

prostovoljnem delu najbolj všeč in kaj njihovo motivacijo vzdržuje. Pozornost sem namenila 

tudi oviram, ki zmanjšajo verjetnost za prostovoljsko delovanje, ter oviram, ki se pojavljajo 

v procesih izvajanja prostovoljnih dejavnosti. 

 

7.3 Raziskovalne hipoteze in raziskovalna vprašanja  

 

Glede na cilje in metodologijo raziskovanja sem preverjala naslednje hipoteze: 

 

H1 Vključevanje v prostovoljno delo se razlikuje glede na sociodemografske in 

socioekonomske dejavnike; 

 

Delna hipoteza 1.1 (DH1.1): Starejše ženske se pogosteje od moških vključujejo v 

prostovoljno delovanje. 

 

Delna hipoteza 1.2 (DH1.2): Mlajši starejši se pogosteje vključujejo v prostovoljstvo 

kot osebe, ki so starejše od 75 let. 

 

Delna hipoteza 1.3 (DH1.3): Bolj izobraženi starejši se pogosteje vključujejo v 

prostovoljno delo. 

 

Delna hipoteza 1.4 (DH1.4): Starejši z večjo stopnjo funkcionalne mobilnosti se 

pogosteje vključujejo v prostovoljno delo. 

 

Delna hipoteza 1.5 (DH1.5): Starejši, ki pomagajo svojim otrokom in vnukom, se 

manj vključujejo v formalne oblike prostovoljnega dela. 

 

Delna hipoteza 1.6 (DH1.6): Starejši, ki opravljajo neformalno prostovoljno delo 

(npr. spontana pomoč sosedom), se manj vključujejo v formalno organizirane oblike 

prostovoljstva. 
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Iskala sem tudi odgovore na naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

RV1: Kateri dejavniki v okolju starejših na mikro in makro ravni vplivajo na njihovo 

vključevanje oziroma nevključevanje v prostovoljno delo; 

 V katerih organizacijah delajo starejši prostovoljci? 

 Na katerih področjih starejši opravljajo prostovoljno delo? 

 So starejši zadovoljivo seznanjeni z možnostjo opravljanja prostovoljnega 

dela? 

 

RV2: Kateri motivi vodijo starejše osebe k vključevanju v prostovoljno delo; 

RV3: Katere prednosti in učinke ter koristi starejši prostovoljci zaznavajo kot rezultat 

sodelovanja v prostovoljskih aktivnostih;  

 

RV4: Zakaj starejši zapuščajo prostovoljno delo in s čim so ti razlogi povezani; 

 Kaj starejše najbolj moti pri opravljanju prostovoljnega dela? 

 Kako dolgo starejši opravljajo prostovoljno delo? 

 Koliko ur prostovoljnega dela opravijo starejši na mesečni/letni ravni? 

 Ali po mnenju anketiranih slovenska družba ceni opravljanje prostovoljnega 

dela starejših? 

 Zaradi katerih ovir starejši zapuščajo prostovoljne aktivnosti? 

 Ali so tisti, ki ne delajo prostovoljno, to vrsto dela kdaj opravljali v zadnjih 20 

letih? 

 Zakaj so, če so že bili prostovoljsko aktivni, zapustili prostovoljno delo? 

 

RV5: Kateri so glavni razlogi za nevključevanje v prostovoljno delo; 

 

RV6: Katere spremembe in ukrepe starejši, v prostovoljstvo vključeni in tudi 

nevključeni, predlagajo kot spodbudo za promocijo prostovoljnih aktivnosti; 

 Kaj bi po mnenju starejših prostovoljcev morala omogočiti država pri 

spodbujanju prostovoljstva? 

 Kaj bi po mnenju anketiranih morali spremeniti organizatorji prostovoljstva, da 

bi se vključilo več prostovoljcev?       

 Ali po mnenju anketiranih slovenska družba potrebuje prostovoljstvo starejših? 

 Ali je po mnenju anketiranih opravljanje prostovoljnega dela pomembno za 

starejše, za skupnost in za družbo? 
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8 METODOLOGIJA RAZISKAVE 
 

8.1 Izbor vzorca  

 

V raziskavi je bil predviden vzorec 400 oseb; 200 prostovoljcev in 200 neprostovoljcev. 

Vzorec je slučajnosten in oblikovan je na podlagi podatkovne baze, ki šteje 3.414 

prostovoljcev pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Vsi zajeti prostovoljci sodelujejo v 

nacionalnem projektu »Starejši za starejše«, ki pokriva 14.417,22 km2 oziroma 71 % 

celotnega ozemlja Slovenije, kar bi po mnenju nekaterih strokovnjakov že lahko 

predstavljalo celo Slovenijo.  

 

Z namenom doseganja predvidene številke so mi v računalniški bazi pri ZDUS izbrali 

slučajni vzorec 400 prostovoljcev projekta »Starejši za starejše«. Izbrane prostovoljce sem 

prosila, da vsak v svojem neposrednem okolju najde svojega vrstnika ali vrstnico, ki ne dela 

prostovoljno. Na ta način sem želela zajeti tudi starejše osebe, ki se ne ukvarjajo s 

prostovoljnim delom. Drugi del udeležencev, torej tiste starejše. ki ne delujejo kot 

prostovoljci, sem vključila kot kontrolno skupino, saj sem želela ugotoviti razlike v mišljenju 

in delovanju prostovoljcev in neprostovoljcev – predvsem pa njihove razloge za 

neprostovoljstvo oziroma dejavnike, ki vplivajo na njihovo nevključevanje. 

 

Zahvaljujoč dobri organiziranosti ZDUS, upravi in organizaciji na terenu ter njihovi 

pripravljenosti, mi je v zelo kratkem času uspelo zbrati 345 izpolnjenih vprašalnikov, od tega 

215 slučajno izbranih prostovoljcev in 129 neprostovoljcev, ki so jih našli prostovoljci. Na 

žalost je bil odziv neprostovoljcev manjši (129) od predvidenega števila 200. Po navedbah 

prostovoljcev in starejših, ki delujejo na terenu, je težko najti ljudi, ki niso prostovoljci, da bi 

odgovarjali prostovoljcem na vprašalnik. Po navedbah predstavnikov ZDUS imajo starejši, 

ki niso prostovoljci, občutek krivde, če jih o tem sprašujejo prostovoljci in si verjetno niso 

upali povedati prav prostovoljcem, zakaj oni tega ne počnejo. 
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8.1.1 Projekt »Starejši za starejše« – kratka predstavitev 

 

Prostovoljce smo izbrali iz baze podatkov pri ZDUS, ki delajo v okviru projekta »Starejši za 

starejše« in zato se mi zdi smiselno, da projekt na kratko predstavim. Projekt je nastal v 

devetdesetih letih in danes velja za primer dobre prakse ne le v Sloveniji, ampak tudi širše. 

Upokojeni strokovnjakinji iz Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva 

in Zveze društev upokojencev Slovenije sta pred desetimi leti začeli razvijati projekt 

medsebojne pomoči starejših, da bi ti lahko čim dlje ostali v domači oskrbi. Idejo so razvijali 

že od leta 1995 v petih projektih. V sedanji obliki projekt teče od leta 2004. 

 

Cilji projekta so: 

 spoznati potrebe starejših, ki živijo doma; 

 poiskati tiste, ki ne znajo, ne morejo, ali nočejo poiskati pomoči; 

 vzpostaviti trajen stik z obstoječimi javnimi službami in nevladnimi organizacijami 

(RKS, Karitas) in jim, če se obiskani strinjajo, posredovati podatke o njihovih 

potrebah; 

 organizirati prostovoljsko pomoč (servisna dejavnost, delavnice, obiskovanje 

osamljenih); 

 seznanjati lokalno skupnost o kakovosti življenja in potrebah starejših, ki živijo 

doma; 

 vzpostaviti nadzor civilne družbe nad delom vseh, ki se ukvarjajo s pomočjo na domu. 

 

Projekt so leta 2004 začeli izvajati v 16 društvih upokojencev. Tedaj so si postavili cilj, da 

bodo v desetih letih vključili v projekt vsa društva upokojencev, to je 520 društev in klubov, 

ki bodo redno spremljali potrebe starejših od 69 let, ki živijo v lastnih gospodinjstvih. Zaradi 

pomanjkanja sredstev so do konca leta 2014 zajeli v projekt 296 društev upokojencev. 

Projekt pokriva 14.417,22 km2 oziroma 71 % ozemlja Republike Slovenije. Na teritoriju, 

kjer poteka projekt, so prostovoljke in prostovoljci zajeli že 82,4 % ciljne skupine. 3.414 

starejših prostovoljk in prostovoljcev, članov društev upokojencev, je v letu 2014 opravilo 

759.522 ur prostovoljnega dela. Skupno število vseh različnih uporabnikov pomoči v letu 

2015 je bilo 112.625. Po metodologiji MDDZS23 je participacija vredna 4,633.038,00 evrov. 

                                                 
23 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
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Projekt vodijo upokojene strokovnjakinje – prostovoljke. Strokovno pomoč projektu poleg 

15 upokojenih socialnih delavk, sociologinj in drugih strokovnjakov zagotavljata tudi dve 

zaposleni strokovni delavki. Žal že četrto leto projekta na ZDUS ne morejo širiti na nova 

društva, ker ne zberejo dovolj sredstev za pokrivanje stroškov projekta. Projekt sofinancirajo 

FIHO24, MDDZS in občine, kjer se projekt izvaja (ZDUS, 2015). Nekaj sredstev zberejo tudi 

prek sponzorjev (5 %). 

 

8.2 Raziskovalna metoda in merski instrumentarij 

 

V empiričnem delu sem izvedla deskriptivno/opisno in delno kvalitativno raziskavo (namen 

je bil oceniti osnovne značilnosti preučevanega pojava ter preveriti obstoj in jakost zveze 

med dvema ali več pojavi).    

 

Načrtovani pristop je temeljil na zbiranju sistemskih podatkov, anketiranju med starejšimi 

prostovoljci in neprostovoljci. Za zbiranje podatkov sem oblikovala in uporabila anketni 

vprašalnik, ki je vseboval 31 vprašanj.  

 

Vprašalnik je vseboval štiri sklope zaprtih in odprtih vprašanj, ki so ponujala izbiro enega ali 

več odgovorov in opcijo »drugo«, kjer sem želela anketirance motivirati za dopis 

individualnih mnenj, ocen in predlogov.  

 

Prvi, skupni sklop vprašanj v anketi se je nanašal na zbiranje socialno-demografskih in 

socialno-ekonomskih podatkov o vseh udeležencih oziroma je vključeval neodvisne 

spremenljivke (starost, spol, vrsta gospodinjstva (s kom živijo), kraj bivanja (podeželje, 

mestno okolje), izobrazba, ekonomski položaj, stopnja samostojnosti in neodvisnega 

življenja, status – upokojenec/zaposlen, vloga neformalnega negovalca člana družine ali 

partnerja, nudenje pomoči otrokom/vnukom, pomoč sosedom in status prostovoljca). 

 

Drugi del anketnega vprašalnika je vseboval vprašanja, ki so bila namenjena njihovim 

mnenjem oziroma ocenam o prostovoljnem delovanju. Z vprašanji v tem sklopu sem želela 

dobiti podatke o tem: kje prostovoljci delajo; v kateri organizacij; na katerem področju; kako 

                                                 
24 Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). 
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so se vključili v prostovoljno delo; kateri so bili motivi za vključevanje; kako dolgo delajo 

kot prostovoljci; koliko ur delajo prostovoljno na mesečni ravni; kaj jim je všeč pri 

prostovoljnem delu; kaj jih najbolj moti pri opravljanju tega dela. Vprašala sem jih tudi, kaj 

bi po njihovem mnenju morale organizacije prostovoljcev in država narediti, da bi se več 

starejših vključevalo v prostovoljne aktivnosti. Prostovoljce sem vprašala tudi za osebno 

mnenje o tem, koliko družba ceni prostovoljstvo ter kako bi se odločili v primeru, če bi se 

morali znova odločiti za vključevanje v prostovoljno delo. 

 

Tretji sklop vprašanj je bil namenjen neprostovoljcem. Odgovarjali so na vprašanja o: 

razlogih za neopravljanje prostovoljnega dela; preteklih izkušnjah s prostovoljnim delom; 

razlogih za prenehanje (v primeru, da so prej delali prostovoljno) ter dejavnikih, ki bi jih 

morda pritegnili ali spodbudili, da začnejo delovati na tem področju 

 

Četrti sklop je vključeval splošna vprašanja, kjer so spet vsi udeleženci, prostovoljci in 

neprostovoljci, odgovarjali in podali svoje mnenje o koristih, ki jih ima prostovoljstvo za 

same prostovoljce, lokalno skupnost in družbo, ter o tem, ali slovenska družba potrebuje 

prostovoljstvo starejših. Približen čas za izpolnjevanje ankete je bil od 5 do 10 min.  

 

8.3 Opis postopka zbiranja podatkov  

 

Vse anketirane sem povabila k sodelovanju le na osnovi prostovoljnega pristanka. Z ZDUS 

sodelujem že vrsto let, projekt dobro poznam, zato sem zaprosila vodstvo projekta, ali mi 

lahko pomagajo pri zbiranju podatkov za magistrsko nalogo. Vodstvo projekta je videlo svoj 

lastni interes, da izvejo kaj več o tem, kako se obnašajo prostovoljci, predvsem zato, ker 

imajo težave s pridobivanjem novih prostovoljcev. Računalniški strokovnjaki pri ZDUS so 

na podlagi navodil epidemiologinje v projektu naredili slučajnostni vzorec, ki sta ga dobili 

dve mladi strokovnjakinji v projektu. Napisala sem pisno prošnjo vsakemu prostovoljcu. Te 

prošnje so dobile koordinatorice projekta v društvih upokojencev s seznamom izbranih 

prostovoljcev iz njihovega društva. Sama imen in priimkov nisem pridobila zaradi varstva 

osebnih podatkov. Koordinatoricam sem na enem od njihovih rednih srečanj v Ljubljani 

predstavila cilje raziskave ter jih ustno in pisno zaprosila, da motivirajo prostovoljce za 

sodelovanje. Navodila prostovoljcem, ki sem jih pripravila sama, je dobila vsaka 

koordinatorica, ki jih je nato razdelila prostovoljcem. S prostovoljci se koordinatorice srečajo 
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vsak mesec in na enem od sestankov so jim predstavile vprašalnik in jim obrazložile, kako 

poiskati neprostovoljce.  

 

Pri zbiranju in uporabi podatkov sem upoštevala vse elemente prostovoljnosti, zasebnosti, 

anonimnosti in varstva podatkov, s čimer sem zagotovila objektivnost. Pomembno je 

poudariti, da sem pri sestavljanju anketnega vprašalnika upoštevala načela vključevanja in 

enakopravnega sodelovanja ciljne skupine (starejših) oziroma načela participativnosti in 

partnerstva (»nič o njih brez njih«), ki jih zagovarjam v svojem vsakdanjem delu in ki so tudi 

v skladu z mednarodnimi dokumenti in načeli, kot je npr. Mednarodni akcijski načrt o 

staranju. Z drugimi besedami – izhajala sem iz prepričanja, da prav starejši in predvsem tisti, 

ki jih organizirajo in z njimi delajo (ZDUS npr.), najbolj poznajo situacijo na terenu, med 

starejšimi, ter da prav oni najbolje svetujejo, kako pristopiti k zbiranju podatkov. Pri 

sestavljanja vprašalnika mi je pomagala tudi moja mentorica.  

 

Ob sestavljanju vprašanj sem upoštevala različne zmožnosti starejših. Celoten proces 

sestavljanja vprašalnikov je upošteval heterogenost med starejšo populacijo. Vprašalnik je 

sestavljen na način, da ga lahko starejši sami izpolnjujejo. Vprašanja so bila 

enodimenzionalna, ne preveč dolga in z jasnimi navodili (npr. možno več odgovorov).  

 

Udeleženci so imeli možnost izpolniti vprašalnik v tiskani obliki ali pa na spletu. V 

sodelovanju z ZDUS in njihovimi koordinatorji prostovoljcev v okviru projekta »Starejši za 

starejše« po celi Sloveniji sem naredila dovolj kopij vprašalnikov in jih preko koordinatorjev 

razdelila. Obenem sem vsem obrazložila možnost izpolnjevanja spletne ankete.  

Anketiranje je potekalo od meseca decembra 2015 do konca januarja 2016. Izpolnjenje 

ankete, v tiskani obliki, so ZDUS koordinatorji iz pokrajinskih zvez v različnih statističnih 

regijah v Sloveniji zbrali in poslali v glavno pisarno v Ljubljani. Vse pridobljene podatke 

sem nato osebno vnašala v spletno anketo oziroma bazo podatkov. 

 

8.4 Postopki obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke, zbrane s kvantitativno raziskavo, sem analizirala s pomočjo programa 

SPSS. Odprta vprašanja v raziskavi sem vsebinsko analizirala. Najprej sem s pomočjo 

univariatne analize preverila osnovne deskriptivne statistike – osnovne izračune in mere 
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osrednje tendence in razpršenosti (za številčne spremenljivke) ter frekvenčne porazdelitve za 

spremenljivke kategorij. Za poglobljeno obdelavo podatkov sem uporabila bivariatno 

analizo, kjer sem naredila korelacijsko matriko ter kontingenčne tabele. V majhnem obsegu 

sem podatke analizirala tudi s faktorsko analizo.  

 

 8.5 Pomanjkljivosti raziskave 

 

Vzorec, zajet v raziskavi seveda ne zajema vseh starejših prostovoljcev v Sloveniji, torej ne 

zajema celotne populacije prostovoljcev. V raziskavi so sodelovali prostovoljci, ki so 

organizirani znotraj Zveze društev upokojencev Slovenije in delujejo v okviru nacionalnega 

projekta »Starejši za starejše«. Obstajata še dve večji skupini starejših prostovoljcev, in sicer 

prostovoljci v Slovenski Karitas in Rdečem križu Slovenije. Del prostovoljcev iz projekta 

»Starejši za starejše«, ki so vključeni tudi v našo raziskavo, deluje prostovoljno tudi v 

organizacijah Karitas in Rdečega križa Slovenije. Za razliko od baze pri ZDUS, bazi 

Slovenske Karitas in Rdečega križa Slovenije vključujeta vse druge generacije oziroma vse 

starostne skupine prostovoljcev, kar pomeni, da bi bilo precej težje oblikovati tudi njihov 

vzorec starejših prostovoljcev. Poleg tega bi bil proces zagotavljanja dovoljenja dostopa do 

baz dolgotrajnejši in težji, kot je bil dostop do baze pri ZDUS, kjer so me poznali in imeli 

interes za pridobitev ugotovitev tega raziskovanja.  

 

Pri pridobivanju kontrolne skupine – neprostovoljcev – sem bila odvisna od pomoči 

prostovoljcev, ki žal niso vsi našli vrstnika, ki ne deluje prostovoljno. Izbira vzorca 

neprostovoljcev je bila sicer slučajna, vendar ne popolnoma. Prvič ne zato, ker niso izbrani 

naključno iz celotnega prebivalstva  Slovenije. Drugič zato, ker v začetni fazi ni obstajal 

celovit okvir vzorčenja. Proces celovitega in naključnega vzorčenja bi bil precej 

kompleksnejši in zahtevnejši predvsem glede človeških virov, časa in finančnih sredstev. 

Zato sem bila odvisna od pomoči v raziskavo vključenih prostovoljcev. Le-ti so v svojem 

neposrednem okolju poiskali starejše prijatelje in sosede in jih prosili, da odgovorijo na 

anketni vprašalnik. Izbira udeležencev tako lahko odraža vedenje starejših, predvsem v 

neposrednem okolju prostovoljcev, udeleženih v raziskavi, in ne vedenje in stališča do 

prostovoljstva v celotni populaciji starejših v Sloveniji. Zato obstaja omejitev sklepanja in 

posploševanja iz primerjav med obema podvzorcema o vedenju starejših prostovoljcev in 

neprostovoljcev v Sloveniji.  
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Glede na dejstvo, da smo zajeli (sicer v neenakomernem deležu) prostovoljce iz vseh 

slovenskih regij, lahko za vzorec starejših prostovoljcev sklepamo, da je reprezentativen. 

Glede na zgoraj opisane pomanjkljivosti celovitega okvira vzorčenja neprostovoljcev in tudi 

njihovo manjše število pa se zavedam zahteve po previdnosti pri sklepanju o vedenju starejših 

prostovoljcev v Sloveniji.   

 

Opisane pomanjkljivosti bi lahko delno nadomestili z uvedbo kvalitativnih pristopov – na 

primer pogovorov v usmerjenih skupinah ali individualnih pogovorih. Tako zbrani podatki 

bi nedvomno poglobiti vpogled v tematiko, vendar presegajo prvotni cilj načrtovanega 

magistrskega dela.  

 

Ne glede na opisane omejitve pričakujem, da bo ta raziskava sprožila nadaljnje raziskovanje 

tega področja.   

 

8.6 Opis strukture uresničenega vzorca  

 

 

Glede na zastavljene raziskovalne cilje sem zajela vzorec, ki vključuje prostovoljce in 

neprostovoljce, ki ga v nadaljevanju predstavljam glede na naslednje neodvisne 

spremenljivke: starost, spol, vrsta gospodinjstva, kraj bivanja, izobrazba, ekonomski položaj, 

stopnja samostojnosti in neodvisnega življenja, status – upokojenec/zaposlen, vloga 

neformalnega negovalca člana družine ali partnerja – nudenje pomoči otrokom/vnukom, 

pomoč sosedom) in status prostovoljca. Najprej predstavim celoten vzorec, nato primerjam 

podvzorca – prostovoljce in neprostovoljce. 

 

Graf 1: Spol udeležencev (v odstotkih; N = 345) 

 

 

V raziskavi je sodelovalo 345 predstavnikov starejših iz 11 statističnih regij v Sloveniji. Med 

udeleženci je razmerje moških in žensk močno v prid ženskam. Rahlo več kot tri četrtine je 

žensk (76,8 %) in rahlo manj kot ena četrtina (23,2 %) je moških.  

23,2

76,8

Moški Ženske
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Graf 2: Starost udeležencev (v odstotkih; N = 345) 

 

Glede na starostne skupine, je v analiziranem vzorcu sodeloval precej enakomeren delež 

znotraj prvih treh starostnih skupin; 29,9 % v starostni skupini do 64 let, 29,0 % v starostni 

skupini od 65–69 let, 28,1 % od 70 do 74 let. Precej manjši je delež starejših v populaciji od 

75 let in več (13,0 %).  

Graf 3: Vrsta gospodinjstva (v odstotkih; N = 337) 

  

 

Izmed vprašanih (N = 337) skoraj polovica (47,8 %) živi s partnerjem ali s partnerico. Rahlo 

več kot ena četrtina (28,8 %) udeležencev živi samih in manj kot ena četrtina (23,4 %) jih 

živi v večgeneracijski družini. 

 

Graf 4: Kraj bivanja (v odstotkih; N = 342) 

 

 

Glede na kraj bivanja skoraj dve tretjini vprašanih (N = 342) živi na podeželju (63,5%) in 

nekaj manj kot ena tretjina (36,5%) v mestnem okolju. 
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Graf 5: Kraj bivanja v odnosu na statistične regije25 (v odstotkih; N = 324) 

 

 

Pridobljene podatke o kraju bivanja, ki so vključevali tudi nazive občin, sem razdelila po 

statističnih regijah v Sloveniji. Glede na odgovore (N = 324) je največ udeležencev iz 

osrednjeslovenske regije, od koder je skoraj vsak četrti udeleženec (24,7 %) in najmanj iz 

primorsko-notranjske (1,9 %).  

 

Graf 6: Najvišja dosežena izobrazba (v odstotkih; N = 340) 

 

Struktura vprašanih udeležencev (N = 340) glede na izobrazbo pokaže, da je med njimi 

največ tistih, z doseženo srednješolsko izobrazbo (38,8 %), sledijo tisti z dokončano poklicno 

izobrazbo (23,8%), nato osebe, ki imajo doseženo višjo, visokošolsko izobrazbo ali več  

(21,5%) ter osebe z dokončano osnovnošolsko izobrazbo (15,9 %). Med poklici, ki so jih 

udeleženci navajali v dodatnem, odprtem vprašanju, prevladujejo: administrativni delavci, 

upravni tehniki, ekonomisti, medicinske sestre, trgovci, zidarji, šivilje, kuharji, lesarski 

delavci, šoferji, komercialisti in podobno. V manjšem številu so prisotni vojaški poklici, 

izobraževalni poklici (učitelji, pedagogi), jezikoslovci, socialni delavci, zdravniki in 

pravniki. 

 

 

                                                 
25 http://www.stat.si/obcine/. 
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Graf 7: Samoocena ekonomskega položaja (v odstotkih; N = 339) 

 

 

Glede na samooceno socioekonomskega položaja, se 41,6 % udeležencev (N = 339) s svojimi 

dohodki lahko brez težav preživlja, rahlo manjši je delež starejših (40,1 %), ki se komaj še 

lahko preživljajo, 14,2 % se jih težko preživlja in 3,5 % se jih izredno težko preživlja. 

Graf 8: Stopnja funkcionalne mobilnosti (v odstotkih; N = 335) 

 

 

Profil udeležencev (N = 335) glede na stopnjo funkcionalne mobilnosti življenja oziroma 

glede na samostojno sposobnost opravljanja dnevnih aktivnosti pokaže, da nekaj več kot 

polovica udeležencev (55,8 %) lahko brez težav opravlja dnevne aktivnosti. Rahlo več kot 

ena tretjina, (36,4 %) jih ima težave le pri opravljanju nekaterih aktivnosti. 6,9 % jih težko 

opravlja dnevne aktivnosti in 0,9 % jih dnevnih aktivnosti ne more opravljati.  

 

Graf 9: Status upokojenca (v odstotkih; N = 339) 

 

93,5 % udeležencev (N = 339) ima status upokojenca. 6,5 % jih je izjavilo, da še delajo ali 

pa se niso izjasnili glede statusa. 

 

Graf 10: Vloga neformalnega negovalca (v odstotkih; N = 331) 
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Z vprašanji, ki se nanašajo na dejavnike v posameznikovem mikro okolju (N = 331), 

ugotovimo, da 29 (8,8 %) udeležencev neguje bolnega sorodnika/partnerja. Večina (18) jih 

temu posveti nekaj ur na dan (62,1 %), 9 (31 %) jih večino dneva pomaga bolnim članom 

družine. Preostala 2 (6,9 %) pomagata občasno ali redkeje. 

 

Graf 11: Delež starejših, ki pomagajo otrokom/vnukom (v odstotkih; N = 333) 

 

 

Za razliko od deleža tistih, ki delujejo kot neformalni negovalci, je delež starejših, ki 

pomagajo otrokom ali vnukom, precej večji. Večina udeležencev, 232 (69,7 %), je na 

vprašanje, ali pomagajo otrokom/vnukom, odgovorilo potrdilno. 101 (30,3 %) anketiran pa 

te pomoči ne izvaja.  Na vprašanje, koliko časa na tedenski ravni pomagajo, je med tistimi, 

ki so odgovorili pritrdilno, 115 (49,8 %) posameznikov odgovorilo, da pomagajo več kot 4 

ure tedensko, 50 (21,6 %) dve uri tedensko in 45 (19,5 %) štiri ure tedensko. 21 (9,1 %) tistih, 

ki so izjavili, da pomagajo otrokom in vnukom, je med odgovore pod »drugo« navedlo, da 

pomagajo več kot 4 ure na dan, vsak dan, občasno, po potrebi, ob vikendih, v primeru, da 

kdo od otrok/vnukov zboli, ali pa pomagajo materialno/finančno. 

 

Graf 12: Delež starejših, ki pomagajo sosedom (v odstotkih; N = 335) 

 

Na vprašanje ali pomagajo sosedom, je 160 (47,8 %) udeležencev odgovorilo pritrdilno. Od 

tega 109 (69 %) starejših temu posveti 2 uri tedensko, 26 (16,5 %) štiri ure in 23 (14,6 %) 

več kot štiri ure tedensko.  

Graf 13: Status prostovoljca (v odstotkih; N = 344) 
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Izmed 344 udeležencev jih je 215 izjavilo, da delujejo kot prostovoljci (62,5 %), 129 oseb 

(37,5 %) se je opredelilo kot neprostovoljci.  

 

8.6.1 Prostovoljci in neprostovoljci – primerjava podvzorcev  
 

Graf 14: Spol udeležencev (v odstotkih; Prostovoljci N = 215, Neprostovoljci N = 129) 

 

 

Skupino 215 prostovoljcev predstavlja 180 (83,7 %) žensk in 35 (16,3 %) moških. Skupino 

129 neprostovoljcev pa predstavlja 84 (65,1 %) žensk in 45 (34,9 %) moških. 

 

Graf 15: Starost udeležencev (v odstotkih; Prostovoljci N = 215, Neprostovoljci N = 129 ) 

 

V skupini 15 prostovoljcev so manj zastopani starejši v starostni skupini od 75 let ali več 

(11,2 %) v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami, kjer je dokaj enakomeren delež 

starejših prostovoljcev v treh starostnih skupinah; 30,2 % v starostni skupini do 64 let, 29,3 

% v skupini 65–69 let in prav tako 29,3 % v skupini 70–74 let. Podobno strukturo zasledim 

v skupini 129 neprostovoljcev, predvsem v prvih dveh starostnih skupinah, razlika je z 

zastopanostjo neprostovoljcev v skupini 75 let in več, saj je njihov delež 16,3 %.  

 

Graf 16: Vrsta gospodinjstva (v odstotkih; Prostovoljci N = 207, Neprostovoljci N = 129) 
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Na vprašanje o vrsti gospodinjstva je odgovorilo 207 prostovoljcev in 129 neprostovoljcev. 

Skoraj polovica (47,8 %) analiziranega vzorca prostovoljcev živi s partnerjem/partnerico. 

Skoraj tretjina (30,4 %) živi sama in 21,7 % jih živi v večgeneracijski družini. V skupini 

neprostovoljcev je situacija podobna. 47,3 % udeležencev neprostovoljcev živi s 

partnerjem/partnerko, rahlo manj kot v primeru prostovoljcev jih živi samih (26,4 %) in rahlo 

več (26,4 %) v večgeneracijski družini. 

 

Graf 17: Kraj bivanja (v odstotkih; Prostovoljci  N = 214, Neprostovoljci N = 127). 

 

 

Na vprašanje o kraju bivanja je odgovorilo 214 prostovoljcev in 127 neprostovoljcev. Dve 

tretjini prostovoljcev (66,8 %) živita na podeželju in ena tretjina v mestnem okolju (33,2 %). 

Med neprostovoljci jih 57,5 % živi na podeželju in 42,5 % v mestnem okolju 

Graf 18: Kraj bivanja v odnosu na statistične regije26 (v odstotkih; Prostovoljci N = 201, 

Neprostovoljci N = 122). 

 

 

                                                 
26 http://www.stat.si/obci. 
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Na vprašanje o kraju bivanja v odnosu na statistične regije je odgovorilo 201 prostovoljec in 

122 neprostovoljcev. Glede na kraj bivanja in regije, iz katerih prostovoljci izvirajo, je 

zastopanost rahlo višja v jugovzhodni (19,4 %) in osrednjeslovenski (16,9 %) regiji. Približno 

enak delež udeležencev je v gorenjski (11,9 %) in podravski regiji (10,4 %). V pomurski in 

savinjski jih je 8,5 %, v zasavski 8,0 %, posavski 7,5 % in goriški 7 %. Precej manjši delež 

pa je v primorsko-notranjski regiji (2,0 %). Zastopanost neprostovoljcev je največja v 

osrednjeslovenski regiji (37,7 %) in najmanjša v primorsko-notranjski regiji (1,6 %). 

 
Graf 19: Samoocena ekonomskega položaja (v odstotkih; Prostovoljci N = 213, Neprostovoljci N = 

126) 

 

 

Samoocena socioekonomskega položaja skupine prostovoljcev pokaže, da je med 

prostovoljci (N = 213) rahlo več tistih, ki se komaj še lahko preživljajo (42,7 %), v odnosu 

na delež tistih, ki se lahko brez težav preživljajo (40,8 %). 11,7 % prostovoljcev se po lastni 

presoji težko preživlja in 4,2 % se izredno težko preživlja. 42,9 % neprostovoljcev (N = 126) 

se lahko brez težav preživlja. Več kot ena tretjina (35,7 %) se jih komaj še lahko preživlja, 

18,3 % udeležencev se težko preživlja in 2,4 % se jih izredno težko preživlja. 

 
Graf 20: Stopnja funkcionalne mobilnosti (v odstotkih; Prostovoljci N = 207, Neprostovoljci N = 

128 ) 

 

 

40,8

11,7

42,7

4,2 0,5

42,9

18,3
35,7

2,4 0,8

lahko brez težav

preživljate

težko preživljate  komaj še lahko

preživljate

se izredno težko

preživljate

drugo

Z dohodki, ki jih imate, se ...

Prostovoljci Neprostovoljci

59,4

37,7

2,9 0,0

50,0
34,4

13,3
2,3

brez težav opravljate pri nekaterih imate

težave

težko opravljate ne morete opravljati

Dnevne aktivnosti:

Prostovoljci Neprostovoljci



 

100 

 

Na vprašanje o stopnji funkcionalne mobilnosti je odgovorilo 207 prostovoljcev in 128 

neprostovoljcev. Več kot polovica prostovoljcev (59,4 %) brez težav opravlja dnevne 

aktivnosti, 37,7 % prostovoljcev poroča o težavah pri opravljanju nekaterih aktivnosti in 2,9 

% jih ocenjuje, da dnevne aktivnosti težko opravljajo. Med neprostovoljci jih 50,0 % lahko 

brez težav opravlja dnevne aktivnosti, 34,4 % neprostovoljcev ima težave le pri opravljanju 

nekaterih aktivnosti, 13,3 % jih težko opravlja dnevne aktivnosti in 2,3 % teh ne more 

opravljati.  

 

Graf 21: Status upokojenca (v odstotkih; Prostovoljci N = 212, Neprostovoljci N = 127) 

 

 

O statusu upokojenca se je izjasnilo 212 prostovoljcev in 127 neprostovoljcev. Med 

prostovoljci je 94,3 % upokojenih in med neprostovoljci 92,1 %.  

 

Graf 22: Vloga neformalnega negovalca v odstotkih; Prostovoljci N = 208, Neprostovoljci N = 123) 

 

 

O vlogi neformalnega negovalca se je izjasnilo 208 prostovoljcev in 123 neprostovoljcev. 

Med prostovoljci jih 21 (10,1 %) neguje bolnega sorodnika/partnerja. Med neprostovoljci jih 

to nalogo opravlja 8 (6,5 %). Med enaindvajsetimi prostovoljci, ki negujejo bolnega 

sorodnika/partnerja, jih 16 (76,2 %) temu namenja nekaj ur dnevno, 3 (14,3 %) večino dneva, 

2 (9,5 %) pa redkeje opravljata to vlogo. Med neprostovoljci jih 6 (75,0 %) negi posveti 

večino dneva in 2 (25,0 %) nekaj ur dnevno. 

 

94,3 92,1

5,7 7,9

Prostovoljci Neprostovoljci

Status upokojenca
da ne

10,1 6,5

89,9 93,5

Prostovoljci Neprostovoljci

Ali negujete bolnega sorodnika/partnerja?

da ne
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Graf 23: Delež starejših, ki pomagajo otrokom/vnukom (v odstotkih; Prostovoljci N = 208, 

Neprostovoljci N = 125 ) 

 

 

Na vprašanje, ali pomagajo otrokom/vnukom, je odgovorilo 208 prostovoljcev in 125 

neprostovoljcev. 158 (76,0 %) prostovoljcev in 74 (59,2 %) neprostovoljcev, udeležencev v 

raziskavi, pomaga otrokom/vnukom.  

 

Med prostovoljci, ki to vlogo opravljajo, rahlo več kot polovica oziroma 83 (52,9 %) tej 

pomoči nameni več kot 4 ure tedensko, 29 (18,5 %) dve uri in 28 (17,8 %) štiri ure tedensko. 

17 (10,8 %) prostovoljcev je označilo, da pomagajo družinskim članom na drugačne načine, 

ne le z nego. 32 (43,2 %) neprostovoljcev, ki pomagajo otrokom/vnukom, temu posveti več 

kot 4 ure tedensko, 21 (28,4 %) dve uri in 17 (23 %) štiri ure tedensko. 4 (5,4 %) 

neprostovoljci so izjavili, da pomagajo drugače. 

 

Graf 24: Delež starejših, ki pomagajo sosedom (v odstotkih; Prostovoljci N = 211, Neprostovoljci N 

= 124 

 

Na vprašanje, ali pomagajo sosedom, je odgovorilo 211 prostovoljcev in 124 

neprostovoljcev. 120 (56,9 %) prostovoljcev pomaga sosedom, 91 (43,1 %) prostovoljcev te 

funkcije ne opravlja. 40 (32,3 %) neprostovoljcev pomaga sosedom in 84 (67,7 %) tega ne 

počne. Med 120 prostovoljci jih 77 (65,3 %) pomoči sosedom nameni dve uri tedensko, 21 

(17,8 %) štiri ure tedensko in 20 (16,9 %) več kot štiri ure tedensko. 32 (80,0 %) 

neprostovoljcev, ki opravljajo to vlogo, temu namenijo 2 uri na teden, 5 (12,5 %) štiri ure 

tedensko in 3 (7,5 %) več kot štiri ure tedensko.   
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9 REZULTATI RAZISKAVE 
 

9.1 Sociodemografski in socioekonomski dejavniki in njihova povezanost 

z vključevanjem v prostovoljno delo  

 

Odgovori na H1 in z njo povezane delne hipoteze H1.1 – H1.6 

 

Aktivno staranje oziroma prostovoljstvo kot eden od ciljev koncepta je odvisno od različnih 

dejavnikov v posamezniku in njegovem okolju, ki so v interakciji in imajo pomembno vlogo 

pri kakovosti življenja. Z namenom ugotavljanja povezave med neodvisnimi 

spremenljivkami oziroma sociodemografskimi, socioekonomskimi in drugimi dejavniki v 

mikro okolju udeležencev in med vključevanjem v prostovoljno delovanje sem uporabila 

bivariatno analizo in kontingenčne tabele (crosstabs). Statistično značilnost povezanosti sem 

preverila s p-vrednostjo s "Cramer V" testom (Cramer V koeficient povezanosti med 

nominalnima spremenljivkama). V primeru, da je p-vrednost enaka ali pod 0,05, potem je 

ugotovitev statistično značilna na ravni 5- % tveganja. Če je p-vrednost večja od 0,05, rezultat 

ni statistično značilen. 

 

Zaradi predstavljenih omejitev raziskave v poglavju 8.5 in predvsem zaradi načina izbire 

kontrolne skupine neprostovoljcev sem v primerih, ko je bilo to možno, pri oceni povezave 

med spolom, starostjo, izobrazbo in vključevanjem v prostovoljno delo, raziskovalno skupino 

prostovoljcev primerjala s populacijo starejših v Sloveniji (podatki za starejše v starosti od 

60 do 80 let). Statistično značilnost sem preverjala s Fisherjevim testom natančnosti in hi-

kvadrat testom. Vrednosti p < 0,05 so veljale za statistično značilne.  

 

V drugih primerih, kjer nisem imela možnosti primerjati raziskovalne skupine prostovoljcev 

z demografskimi podatki Slovenije, sem sklepala na podlagi primerjave skupine 

prostovoljcev z neprostovoljci, vendar vselej ob zavedanju o omejitvah raziskave in s 

poudarkom, da ugotovitve ne kažejo nujno vedenja starejših prostovoljcev v Sloveniji. 

 

Ugotovitve predstavim v odnosu na naslednje neodvisne spremenljivke: starost, spol, vrsta 

gospodinjstva, kraj prebivanja, regija, izobrazba, ocenjeni ekonomski položaj, ocenjena 

stopnja funkcionalne mobilnosti, vloga neformalnega negovalca, pomoč otrokom/vnukom, 

pomoč sosedom in status prostovoljca. 
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9.1.1 Spol in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 3: Kontingenčna tabela – Spol in prostovoljno delovanje 

 
Spol Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

 f % f % f % 

 Moški 35 43,8 45 56,3 80 100,0 

Ženske 180 68,2 84 31,8 264 100,0 

Skupaj 215 62,5 129 37,5 344 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz pridobljenih podatkov opazimo, da se ženske pogosteje vključujejo v prostovoljno delo 

kot moški. Med anketiranimi je 43,8 % prostovoljcev in kar 68,2 % prostovoljk. V skupini 

neprostovoljcev je več moških, in sicer 56,3 % v primerjavi z 31,8 % žensk.  

 

Tudi skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012 pokaže, da je večina 

vseh prostovoljcev ženskega spola, 35.311 oz. 65 %, in manjšina, 18.826 ali 35 %, moškega 

spola. Tako porazdelitev razložijo z visokim odstotkom prostovoljskih organizacij, ki so se 

vpisale v vpisnik in delujejo na področju socialne dejavnosti, kjer je zastopanost žensk 

bistveno višja (Ajpes, 2013).  

 

Ker obstaja velika verjetnost, da so prostovoljci oz. prostovoljke, ki so bili udeleženi v 

raziskavi, med tistimi, ki ne delajo prostovoljno, poiskali prav ženske (saj z njimi lažje 

komunicirajo), se sklepanju na podlagi primerjanja raziskovalne skupine s kontrolno raje 

odpovem. Zato sem naredila primerjavo s podatki o populaciji starejših v Sloveniji, kjer je 

po podatkih SURS27 po 1. 7. 2015 (2015) v populaciji starejših nad 60 let 46,50 % moških in 

53,5 % žensk. Delež prostovoljcev, udeležencev v raziskavi, je močno v prid ženskam, 83,7 

% žensk proti 16,3 % moških.  

 

                                                 
27 http://www.stat.si/ 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima 

spremenljivkama 

Phi 0,213 0,001 

Cramer's V 0,213 0,001 

Kontingenčni koeficient 0,209 0,001 

Št. veljavnih vnosov 344  
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Opravila sem tudi Fisherjev F-test (F), ki je pokazal pomembne statistične razlike glede 

porazdelitve po spolu med raziskovanim vzorcem prostovoljcev in celotno populacijo 

moških in žensk v Sloveniji v starosti od 60 do 80 let.  

 

Tabela 4: Primerjave populacije Slovenije, stare od 60 do 80 let, po starostnih skupinah s 

spolom oseb v raziskovalnem vzorcu 

Spol Število starejših 60–80 

let v vzorcu 

prostovoljcev v 

raziskavi v % 

Delež starejših 60–80 

let v vzorcu 

prostovoljcev skupaj 

v % 

Število v 

populaciji 

starejših od 60–

80 let v Sloveniji 

Delež v 

populaciji 60–80 

let v Sloveniji 

skupaj v % 

Ženske 180 83,7 230.338 53,5 

Moški 35 16,3 200.075 46,5 

Skupaj 215 100 430.413 100,0 

 

Vzorec prostovoljcev v raziskavi, kot je razvidno v tabeli, ima večji delež žensk v primerjavi 

s populacijo starejših 60–80 let v populaciji Slovenije. Zaključim, da se statistično značilno 

v prostovoljno delo vključuje več žensk kot moških (Fisherjev test natančnosti: P < 0.001). 

Vrednost preizkusa (p = 0,001) omogoča potrditev delne hipoteze 1.1 (DH1.1) – da se 

starejše ženske pogosteje od moških vključujejo v prostovoljno delovanje. 

 

9.1.2 Starost in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 5: Kontingenčna tabela – Vpliv starosti na odločitev za prostovoljno delovanje. 

V katero starostno 

skupino sodite? 

Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

Starost do 64 let 65 63,1 38 36,9 103 100,0 

65–69 let 63 63,6 36 36,4 99 100,0 

70–74 let 63 64,9 34 35,1 97 100,0 

75 let ali več 24 53,3 21 46,7 45 100,0 

Skupaj 215 62,5 129 37,5 344 100, 0 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,075 0,587 

Cramer's V 0,075 0,587 

Kontingenčni koeficient 0,075 0,587 

Št. veljavnih vnosov 344  

 

Pri primerjanju starostnih razredov/starosti prostovoljcev s kontrolno skupino 

neprostovoljcev pričakovano zasledim, da delež prostovoljcev po 75. letu (53,3 %) upada v 
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primerjavi z deležem prostovoljcev v skupini do 64 let (63,1 %), 65–69 let (63,6 %) in 70–

74 let (64,9 %).  

 

Tudi v primeru starosti sem še enkrat preverila, ali obstajajo razlike, tako da sem naredila 

primerjavo po starostnih skupinah v populaciji Slovenije s starostnimi skupinami 

prostovoljcev v vzorcu.  

 

Tabela 6: Primerjave populacije od 60 do 80 let po starostnih skupinah s starostjo oseb v 

raziskovalnem vzorcu 

 

Vzorec raziskave vsebuje bistveno manjši delež "zelo starih" posameznikov (75–80 let) v 

primerjavi s celotno slovensko populacijo (Hi-kvadrat test: p < 0,001). Vrednost preizkusa (p 

= 0,001) omogoča potrditev delne hipoteze (DH1.2) – da se mlajši starejši pogosteje 

vključujejo v prostovoljstvo kot osebe, ki so starejše od 75 let. 

 

9.1.3 Vrsta gospodinjstva in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 7: Kontingenčna tabela – Vrsta gospodinjstva in prostovoljno delovanje 

Ali živite ...? Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

 sami 63 64,9 34 35,1 97 100,0 

s partnerjem/partnerico 99 61,9 61 38,1 160 100,0 

v večgeneracijski družini 45 57,0 34 43,0 79 100,0 

Skupaj 207 61,6 129 38,4 336 100,0 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,059 0,553 

Cramer's V 0,059 0,553 

Kontingenčni koeficient 0,059 0,553 

Št. veljavnih vnosov 336  

 

Starostna skupina Število ljudi 60–80 let 

v populaciji Slovenije 

skupaj 

Delež v populaciji 

60–80 let v 

Sloveniji skupaj v 

% 

Število 

udeležencev 

v vzorcu 

prostovoljcev 

skupaj 

Delež v 
vzorcu 

prostovoljcev 

skupaj v % 

60–64 142.544 33,3 65 30,2 
65–69 104.637 24,5 63 29,3 
70–74 90.267 21,1 63 29,3 
75–80 90.316 21,1 24 11,2 

SKUPAJ 427.764 100,0 % 215 100,0 
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Podatki primerjave vključenosti v prostovoljstvo v povezavi s tipom gospodinjstva (s kom 

anketirani živijo) nakazujejo, da rahlo več prostovoljno delajo tisti starejši, ki živijo sami 

(64,9 %). Takoj za njimi so prostovoljci, ki živijo s partnerjem/partnerico (61,9 %). Starejši, 

ki živijo v večgeneracijski družini, se manj vključujejo v prostovoljno delo (57,0 %). 

Poudarjam, da pridobljeni podatki ne odražajo nujno vedenja starejših prostovoljcev v 

Sloveniji. 

9.1.4 Regija in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 8: Kontingenčna tabela – Regija in prostovoljno delovanje 

 
Regija Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

 f % f % f % 

Pomurska 17 81 4 19 21 100,0 

Podravska 21 65,6 11 34,4 32 100,0 

Koroška 0 0 1 100 1 100,0 

Savinjska 17 70,8 7 29,2 24 100,0 

Gorenjska 24 82,8 5 17,2 29 100,0 

Zasavska 16 57,1 12 42,9 28 100,0 

Osrednjeslovenska 34 42,5 46 57,5 80 100,0 

Posavska 15 71,4 6 28,6 21 100,0 

Jugovzhodna 39 70,9 16 29,1 55 100,0 

Goriška 14 53,8 12 46,2 26 100,0 

Primorsko-notranjska 4 66,7 2 33,3 6 100,0 

Skupaj 201 62,2 122 37,8 323 100,0 

 
 

 

 

 

 

Glede regionalne zastopanosti regij in prostovoljstva ugotovim, da so v zajetem vzorcu 

pomembne razlike v zastopanosti posameznih regij. V vzorcu so prostovoljci bolj zastopani 

v določenih regijah in značilno manj v drugih regijah. Splošni statistični podatki v povezavi 

s prostovoljstvom starejših glede na statistične regije v Sloveniji kažejo, da so v primerjavi z 

gorenjsko regijo (82,8 %), primorsko (81 %), posavsko (71,4 %), jugovzhodno (70,9 %), 

savinjsko (70,8 %), primorsko-notranjsko (66,7 %) in podravsko (65,6 %) prostovoljci precej 

manj zastopani v zasavski regiji (57,1 %), v goriški regiji (53,8 %) in najmanj v 

osrednjeslovenski regiji (42,5 %). Zaradi neenakomernega odziva povabljenih k sodelovanju 

v raziskavi ter zaradi neizpolnjenih pogojev za izračun hi-kvadrata (manj kot 5 enot v 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima 

spremenljivkama 

Phi 0,293 0,002 

Cramer's V 0,293 0,002 

Kontingenčni koeficient 0,281 0,002 

Št. veljavnih vnosov 323  
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skupini) in prej opisanih omejitev, povezanih s primerjanjem raziskovalne in kontrolne 

skupine, se izognem sklepanju na splošen pojav prostovoljstva starejših.  

9.1.5 Izobrazba in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 9: Kontingenčna tabela – Izobrazba in prostovoljno delovanje 

Izobrazba Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

 Osnovnošolska izobrazba 27 50,0 27 50,0 54 100,0 

Poklicna izobrazba 48 59,3 33 40,7 81 100,0 

Srednješolska izobrazba 83 62,9 49 37,1 132 100,0 

Višja, visokošolska izobrazba ali več 56 76,7 17 23,3 73 100,0 

Skupaj 214 62,9 126 37,1 340 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

Pri primerjanju stopnje izobrazbe in vključevanja v prostovoljno delo opazim, da se 

anketirani z višjimi stopnjami izobrazbe pogosteje vključujejo v formalne oblike 

prostovoljnega dela (največji delež prostovoljcev je v skupini z višjo, visokošolsko izobrazbo 

ali več (76,7 %) in najmanjši med prostovoljci z osnovno šolo (50,0 %). Med starejšimi, ki 

imajo osnovnošolsko izobrazbo, opazim enak delež med prostovoljci (50,0 %) in 

neprostovoljni (50,0 %).  Obstaja velika verjetnost, da so bolj izobraženi prostovoljci, 

udeleženci v raziskavi, povabili manj izobražene vrstnike, ki prostovoljnega dela ne 

opravljajo, ker jih je lažje pridobiti za sodelovanje. Druga verjetnost je, da se bolj izobraženi 

prej odzovejo in so bolj navajeni na izpolnjevanje anket, kot tisti z nižjo izobrazbo. Ker v 

ZDUS nimajo podatkov o izobrazbi prostovoljcev, te strukture nisem mogla preveriti. Zato 

sem podatke za vzorec prostovoljcev udeležencev v anketi primerjala z izobrazbeno strukturo 

populacije starejših od 60 let v Sloveniji. Po podatkih SURS (2015) je izobrazbena struktura 

starejših od 60 let naslednja: 

  

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,174 0,016 

Cramer's V 0,174 0,016 

Kontingenčni koeficient 0,171 0,016 

Št. veljavnih vnosov 340  



 

108 

 

Tabela 10: Primerjava izobrazbene strukture med populacijo 60–80 let v Sloveniji in 

populacijo prostovoljcev v raziskavi:  
 

 

S hi-kvadrat testom sem preverila statistično značilnost in ugotovila, da obstaja statistično 

pomembna razlika v porazdelitvi ravni izobrazbe med vzorcem prostovoljcev in celotnega 

prebivalstva starejših, starih od 60 do 80 let v Sloveniji. V vzorcu v raziskavi je precej večji 

delež visoko izobraženih posameznikov v primerjavi s celotno slovensko populacijo (hi-

kvadrat test: p < 0,001). Vrednost preizkusa (p = 0,001) omogoča potrditev delne hipoteze 

1.3 (DH1.3) – da se bolj izobraženi starejši pogosteje vključujejo v prostovoljno delo. 

 

9.1.6 Socioekonomski položaj in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 11: Kontingenčna tabela – Socioekonomski položaj in prostovoljno delovanje 

Z dohodki, ki jih imate, se: Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

  lahko brez težav preživljate 87 61,7 54 38,3 141 100,0 

težko preživljate 25 52,1 23 47,9 48 100,0 

komaj še lahko preživljate 101 67,3 49 32,7 150 100,0 

Skupaj 213 62,8 126 37,2 339 100,0 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,105 0,153 

Cramer's V 0,105 0,153 

Kontingenčni koeficient 0,105 0,153 

Št. veljavnih vnosov 339  

 

Udeležence sem vprašala za samooceno ekonomskega položaja glede na zmožnost 

preživljanja z dohodki, ki jih imajo. Testiranje povezave med samooceno ekonomskega 

položaja in prostovoljnim udejstvovanjem ne kaže na statistično pomembne povezave (p = 

0,153). Je pa opaziti statistično nepomemben trend, da se starejši z boljšim ekonomskim 

položajem oziroma starejši, ki se s svojimi dohodki lahko brez težav preživljajo (61,7 %), 

manj vključujejo v prostovoljno delo v primerjavi s tistimi, ki ravno še shajajo (67,3 %). 

Delež starejših Osnovnošolska 

izobrazba 

Poklicna 

izobrazba 

Srednješolska 

izobrazba 

Višja, 

visokošolska 

izobrazba ali več 

Populacija starejših, 

starih od 60 do 80 let v 

Sloveniji 

131.306 114.596 89.607 58.784 

30,7 % 26,9 % 20,9 % 13,7 % 

Vzorec prostovoljcev v 

raziskavi 

27 48 83 56 

13,0 % 22,3 % 38,6 % 26,0 % 
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Oziroma pogosteje delujejo prostovoljno tisti, ki ravno še shajajo. Pridobljeni podatki ne 

odražajo nujno vedenja starejših prostovoljcev v Sloveniji 

 

9.1.7 Stopnja funkcionalne mobilnosti in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 12: Kontingenčna tabela – Stopnja funkcionalne mobilnosti in prostovoljno delovanje 

Dnevne aktivnosti: 

Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

  brez težav opravljate 123 65,8 64 34,2 187 100,0 

pri nekaterih imate težave 78 63,9 44 36,1 122 100,0 

jih težko opravljate 6 26,1 20 76,9 26 100,0 

Skupaj 207 61,8 128 38,2 335 100,0 

 

 

 

 

 

Zdravje, stopnja gibalnega in duševnega zdravja in zmožnost življenja neodvisno od tuje 

pomoči so ene od glavnih determinant aktivnega staranja in prostovoljnega delovanja. Na 

podlagi pridobljenih podatkov in s primerjanjem dveh skupin, prostovoljci in neprostovoljci, 

ugotovim statistično značilno povezanost (p = 0,001) s stopnjo funkcionalne mobilnosti in 

vključevanjem v prostovoljno delovanje. Starejši, ki so bolj zdravi, funkcionalno mobilni, ki 

lahko samostojno ali brez težav opravljajo dnevne aktivnosti (65,8 %) oziroma imajo le pri 

opravljanju nekaterih težave (63,9 %), se pogosteje vključujejo v prostovoljno delo kot tisti, 

ki težko sami opravljajo dnevne aktivnosti (26,1 %). Torej, med prostovoljci je bistveno več 

ali celo dvakrat več starejših, ki lahko samostojno opravljajo svoje vsakdanje aktivnosti, kot 

med neprostovoljci. Vrednost preizkusa (p = 0,001) omogoča potrditev delne hipoteze 1.4 

(DH1.4), da se starejši z večjo stopnjo funkcionalne mobilnosti pogosteje vključujejo v 

prostovoljno delo. Čeprav se podatki ujemajo s teoretskimi okviri in ugotovitvami drugih, 

predvsem tujih raziskav, predstavljenih v teoretičnem delu tega magistrskega dela, izsledkov 

ne gre posploševati na vedenje vseh prostovoljcev v Sloveniji. 

 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,232 0,001 

Cramer's V 0,232 0,001 

Kontingenčni koeficient 0,226 0,001 

Št. veljavnih vnosov 335  
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9.1.8 Vloga neformalnega negovalca in nega bolnega sorodnika/partnerja 

in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 13: Kontingenčna tabela – Vloga neformalnega negovalca (nega bolnega 

sorodnika/partnerja) in prostovoljno delovanje 

Ali negujete bolnega sorodnika/partnerja? Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

 da 21 72,4 8 27,6 29 100,0 

ne 187 61,9 115 38,1 302 100,0 

Skupaj 208 62,8 123 37,2 331 100,0 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,061 0,264 

Cramer's V 0,061 0,264 

Kontingenčni koeficient 0,061 0,264 

Št. veljavnih vnosov 331  

 

Pri analizi povezave med opravljanjem vloge neformalnega negovalca oziroma dejstvom, da 

starejši negujejo bolnega sorodnika ali partnerja, ne ugotovimo statistično značilnih razlik (p 

= 0,264). Podatki, ki sem jih dobila s primerjanjem dveh skupin, kažejo na rahlo večjo (72,4 

%) vključenost prostovoljcev, ki tudi negujejo bolnega sorodnika ali partnerja, v primerjavi 

s tistimi, ki te vloge ne opravljajo (61,9 %). Pridobljeni podatki ne odražajo nujno obnašanja 

starejših prostovoljcev v Sloveniji. 

9.1.9 Pomoč otrokom ali vnukom in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 14: Kontingenčna tabela – Pomoč otrokom ali vnukom in prostovoljno delovanje 

 
Ali pomagate 

otrokom/vnukom? 
Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

 da 158 68,1 74 31,9 232 100,0 

ne 50 49,5 51 50,5 101 100,0 

Skupaj 208 62,5 125 37,5 333 100,0 

 

 

 

 

 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama Phi 0,177 0,001 

Cramer's V 0,177 0,001 

Kontingenčni koeficient 0,174 0,001 

Št. veljavnih vnosov 333  
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Statistično značilno je, da se več prostovoljno udejstvujejo tisti, ki pomagajo tudi otrokom 

ali vnukom, kot tisti, ki te vloge ne opravljajo (p = 0,001). Med prostovoljci so bolj zastopani 

anketiranci, ki pomagajo svojim otrokom ali vnukom (68,1 %), v primerjavi s tistimi 

starejšimi, ki tega ne počnejo (49,5 %). Pridobljeni podatki in ugotovitve ne potrdijo 

pričakovanj, da se tisti starejši, ki čuvajo vnuke ali kako drugače pomagajo svojim 

potomcem, manj vključujejo v prostovoljno delo. Vrednost preizkusa (p = 0,001) ne potrdi 

moje delne hipoteze 1.5 (DH1.5), da se starejši, ki pomagajo svojim otrokom in vnukom, 

manj vključujejo v formalne oblike prostovoljnega dela. Znova poudarjam, da sklepanje 

le na podlagi primerjave med dvema skupinama ne odraža nujno obnašanja starejših 

prostovoljcev v Sloveniji. 

 

9.1.10 Pomoč sosedom in prostovoljno delovanje 

 

Tabela 15: Kontingenčna tabela – Pomoč sosedom in prostovoljno delovanje 

Ali pomagate 

sosedom? 

Ali delate kot prostovoljka/prostovoljec? 

Da Ne Skupaj 

f % f % f % 

 da 120 75,0 40 25,0 160 100,0 

ne 91 52,0 84 48,0 175 100,0 

Skupaj 211 63,0 124 37,0 335 100,0 

 

 

 

 

 

Podobno kot v primeru tistih, ki pomagajo otrokom ali vnukom, je statistično značilno, da se 

pogosteje vključujejo v prostovoljno delo tisti starejši, ki pomagajo sosedom (75,0 %) v 

primerjavi s starejšimi, ki tega ne počnejo (52,0 %), (p = 0,001). Torej tudi tukaj ugotovimo, 

da ne moremo potrditi predvidevanja, da druge obveznosti, ki jih starejši imajo v svojem 

mikro okolju, negativno vplivajo na vključevanje v prostovoljno delo. Vrednost preizkusa (p 

= 0,001) ne potrdi moje delne hipoteze 1.6 (DH1.6), da se starejši, ki opravljajo 

neformalno prostovoljno delo (npr. spontana pomoč sosedom), manj vključujejo v 

formalno organizirane oblike prostovoljstva. 

 

 

 

 

Meritve simetrije 

 Vrednost Approx. Sig. 

Med nominalnima spremenljivkama 

Phi 0,238 0,001 

Cramer's V 0,238 0,001 

Kontingenčni koeficient 0,231 0,001 

Št. veljavnih vnosov 335  
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Povzemalni odgovori na H1 in z njo povezane delne hipoteze od DH1.1 do DH1.6 

 

Pridobljeni rezultati potrdijo, da se vključevanje v prostovoljno delo razlikuje glede na 

sociodemografske ali socioekonomske dejavnike, kar potrdi mojo hipotezo 1 H1: 

Vključevanje v prostovoljno delo se razlikuje glede na sociodemografske in 

socioekonomske dejavnike.  

 

Statistično značilno je, da se vključevanje v prostovoljno delo razlikuje glede na spol, 

in da se ženske pogosteje vključujejo v prostovoljno delo kot moški, kar potrdi mojo 

delno hipotezo 1.1 (DH1.1): Starejše ženske se pogosteje od moških vključujejo 

v prostovoljno delovanje.  

 

Starejši v starostni skupini 75–80 let statistično značilno manj delujejo kot 

prostovoljci, kar potrdi mojo delno hipotezo 1.2 (DH1.2): Mlajši starejši se 

pogosteje vključujejo v prostovoljstvo kot osebe, ki so starejše od 75 let. 

  

Statistično značilno je, da se bolj izobraženi pogosteje vključujejo v prostovoljno 

delo, kar potrdi mojo delno hipotezo 1.3 (DH1.3): Bolj izobraženi starejši se 

pogosteje vključujejo v prostovoljno delo.  

 

Prav tako se večkrat vključujejo tisti, ki so neodvisni od tuje pomoči, ki lahko 

samostojno opravljajo vsakdanje aktivnosti, kar potrdi mojo delno hipotezo 1.4 

(DH1.4): Starejši z večjo stopnjo funkcionalne mobilnosti se pogosteje 

vključujejo v prostovoljno delo. 

 

Statistično značilno je, da pomoč otrokom/vnukom ne preprečuje starejšim, da se 

vključujejo v prostovoljne aktivnosti, kar ovrže mojo delno hipotezo 1.5 (DH1.5): 

Starejši, ki pomagajo svojim otrokom in vnukom, se manj vključujejo v 

formalne oblike prostovoljnega dela.  

 

Prav tako neformalno prostovoljno delovanje, pomoč sosedom, ni ovira za 

vključevanje v formalne oblike prostovoljnega dela, kar ovrže mojo delno hipotezo 

1.6 (DH1.6): Starejši, ki opravljajo neformalno prostovoljno delo (npr. spontana 

pomoč sosedom), se manj vključujejo v formalno organizirane oblike 

prostovoljstva. 
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Torej v populaciji prostovoljcev prednjačijo ženske, bolj izobraženi in bolj zdravi ali gibalno 

in funkcionalno samostojni posamezniki. Mlajši starejši se več vključujejo v prostovoljno 

delo. Starejši, ki delajo kot prostovoljci, so aktivni tudi na drugih področjih oziroma 

opravljajo še druge vloge, kot je npr. čuvanje vnukov ali pomoč sosedom, in te vloge jih ne 

ovirajo pri vključevanju v formalne oblike prostovoljnega dela. 

 

9.2 Kateri dejavniki v okolju starejših na mikro in makro ravni vplivajo 

na njihovo vključevanje oziroma nevključevanje v formalno prostovoljno 

delo  

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje 1 

 

Poleg sociodemografskih, socioekonomskih dejavnikov posameznika ter dejavnikov v 

posameznikovem mikro okolju, kot so npr. obveznosti in vloge, ki jih starejši imajo ali 

opravljajo znotraj svoje družine (čuvanje vnukov, skrb ali nega člana družine) ali soseščine 

(medsosedska pomoč), imajo pomembno vlogo v promociji aktivnega in zdravega staranja 

ter prostovoljnega delovanja številni drugi dejavniki v okolju posameznika. Mednje vsekakor 

štejemo vrstnike, organizacije in institucije v skupnosti, medije ter družbo na splošno. S 

svojim odnosom do prostovoljstva družba lahko v veliki meri vpliva na vključevanje starejših 

v prostovoljno delovanje in na promocijo aktivnega staranja na splošno. Urejenost države, 

prevladujoče potrebe v družbi, kot tudi tradicija lahko vplivajo na aktivno delovanje starejših. 

 

9.2.1 Organizacije, v katerih delajo starejši prostovoljci 

 

Graf 25: V katerih organizacijah delajo prostovoljci (N = 212)  

 

Legenda: DU – Društvo upokojencev; DI – Društvo invalidov; VO – Verska organizacija; SK – Slovenska 

Karitas; RKS – Rdeči križ Slovenije; GD – Gasilsko društvo 
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Udeležence, ki so se opredelili kot prostovoljci, sem prosila, da dopišejo, v kateri organizaciji 

delajo. Največji delež prostovoljcev (93,0 %) deluje v društvih upokojencev, kar je 

pričakovano glede na strukturo vzorca. V organizaciji Rdečega križa dela 5,7 % 

prostovoljcev. Manjši delež jih deluje v gasilskih društvih (2,9 %), v društvih invalidov (2,0 

%), v Slovenski Karitas (1,9 %) in v verskih organizacijah (1,4 %). 

 

Graf 26: Delež prostovoljcev, ki delajo v dveh organizacijah 

 

Legenda: DU – Društvo upokojencev; DI – Društvo invalidov; VO – Verska organizacija; SK – Slovenska 

Karitas; RKS – Rdeči križ Slovenije ; GD – Gasilsko društvo 

 

 

Graf 27: Delež prostovoljcev, ki delujejo v treh organizacijah 

 

Legenda: DU – Društvo upokojencev; DI – Društvo invalidov; RKS – Rdeči križ Slovenije; GD – Gasilsko 

društvo 

 

Med prostovoljci so tudi tisti, ki delajo v dveh ali treh organizacijah. 7,6 % jih deluje v 

najmanj dveh in 1,5 % jih deluje v najmanj treh organizacijah. 5,7 % prostovoljcev je 

dopisalo, da delujejo v »drugih organizacijah« in med njimi so omenjene: Slovenska 

filantropija, Hiša sadežev družbe (Slovenska filantropija), Muzej Norosti, Medgeneracijsko 

društvo Vesela jesen, Vinogradniško društvo ter Zveza borcev. 
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9.2.2 Druga področja prostovoljnega delovanja starejših (poleg 

humanitarnega) 

 

Prostovoljce sem prosila, da obkrožijo več možnih odgovorov na vprašanje, ki se nanaša na 

področje, na katerem opravljajo prostovoljno delo. Na ta način sem želela ugotoviti, na 

katerih področjih poleg humanitarnega delujejo? 

 

Graf 28: Področje, na katerem prostovoljci opravljajo prostovoljno delo (N = 213) 

 

Pričakovano, prostovoljci najpogosteje delujejo na humanitarnem področju. Kar 76,2 % 

vprašanih je izbralo ta odgovor. 24,9 % jih je odgovorilo, da pomagajo v gospodinjstvu, kar 

bi lahko tudi opredelili kot humanitarno delo, če upoštevamo dejstvo, da prostovoljci v okviru 

projekta »Starejši za starejše« izvajajo tudi takšno vrsto pomoči in pomagajo predvsem 

tistim, ki so najbolj socialno izključeni, ranljivi in pomoči potrebni. 14,1 % vprašanih deluje 

na področju kulture, 9,4 % na področju športa, 8,5 % na področju izobraževanja, 6,6 % 

vprašanih prispeva tako, da ponuja pomoč v poljedelstvu. Med udeleženci 5,2 % delujejo 

prostovoljno na področju gasilstva in 4,2 % na področju zagovarjanja in promocije 

človekovih pravic. 

 

Med prostovoljci se jih je 16,9 % opredelilo za odgovor »drugo«. V opisnih odgovorih je 

večina obrazložila, da pomagajo tako, da obiskujejo starejše, se z njimi družijo, ponujajo 

spremstvo (obiski pri zdravniku npr.), zagotavljajo humanitarno pomoč (pakete hrane ali 

drugih potrebščin). Manjše število v tej skupini je dejalo, da delujejo na področju 

administracije pri Društvih upokojencev ali kot poverjeniki pri Društvih ter izvajajo 

delavnice s področja zdravstva. 
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9.2.3 Načini, na katere so starejši spodbujeni in povabljeni v 

prostovoljstvo s strani organizacij, skupnosti in socialnih mrež 

 

Vključevanje starejših v prostovoljno delo je odvisno tako od njihove dobre volje kot tudi od 

tega, kako je družba naravnana k prostovoljstvu starejših ter kako organizacije in drugi 

deležniki v družbi nagovarjajo starejše, da se jim pridružijo. Z namenom ugotavljanja 

učinkovitega načina vključevanja smo starejše prostovoljce prosili, da nam povejo, kako so 

se seznanili z možnostjo prostovoljnega dela? Na voljo je bilo več odgovorov. 

 

Graf 29: Načini, na katere so starejši spodbujeni in povabljeni v prostovoljstvo (N = 212) 

 

 

Malo več kot polovica prostovoljcev (52,4 %) je odgovorila, da so bili z možnostjo 

vključevanja v prostovoljno delo seznanjeni preko nevladnih organizacij. Drug vir informacij 

so zagotovo vrstniki ali prijatelji, saj je 44,3 % vprašanih odgovorilo, da so se vključili preko 

prijateljev. Hkrati se je kar 14,6 % prostovoljcev samih obrnilo na neko organizacijo in 

ponudilo svojo pomoč. Preko medijev jih je bilo seznanjenih 6,6 % in preko verskih skupnosti 

2,4 %. Odgovor »drugo« je izbralo 6,1 % vprašanih prostovoljcev. Pod odgovore »drugo« so 

udeleženci zapisali, da so jih iz društev upokojencev »prosili za pomoč« ali »da so najprej 

bili tudi sami med prejemniki pomoči« ter so se potem odločili pomagati. 

 

Povzemalni odgovori na raziskovalno vprašanje 1: Starejši najbolj zaupajo svojim 

organizacijam in se boljše počutijo med vrstniki – bolj se poznajo in razlike med njimi so 

manjše. Starejši poleg delovanja na humanitarnem delujejo tudi na drugih področjih, in sicer 

na področju kulture, športa, izobraževanja, gasilstva, zagovorništva in drugo. Delujejo tudi v 

več organizacijah naenkrat. Zaključim, da imajo nevladne organizacije in vrstniki ključno 

vlogo pri spodbujanju in razvoju prostovoljstva med starejšimi. Še vedno najbolj deluje 

sistem informiranja »od ust do ust« in za iskanje in nabiranje novih prostovoljcev je 

zadovoljen prostovoljec najboljši promotor.  
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9.3 Motivi in razlogi za vključevanje v prostovoljne aktivnosti  

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje 2 

 

Graf 30: Najpomembnejši razlogi za vključevanje v prostovoljne aktivnosti (N = 214) 

 

Ko govorimo o motivaciji, motivih ali razlogih za prostovoljno delo, so ti lahko zelo različni 

in pogosto večdimenzionalni. Lahko so altruistični ali egoistični. Ljudje so lahko notranje 

(imajo potrebo pomagati drugim, ne da bi pričakovali nagrade) in zunanje motivirani 

(prostovoljstvo jim omogoča doseganje lastnih ciljev in nagrad – npr. pridobivanje novega 

znanja). Motivi so pri posameznikih lahko zelo jasni na začetku, ali pa tudi sploh ne. 

Prostovoljec lahko postane posameznik po nagovoru ali povabilu drugih in začne delovati 

brez vnaprej jasnih motivov in ciljev.  

 

Ugotovim, da se je 25,2 % starejših odločilo za prostovoljno delo zato, ker so jih prijatelji 

nagovorili ali povabili ali enostavno, ker so potrebovali neko aktivnost (21,0 %).  

 

Med razloge in motive, ki izstopajo, vsekakor štejemo vrednote in altruizem. Posameznik 

deluje prostovoljno zaradi osebnih vrednot in humanitarnosti oziroma sočustvuje in želi 

pomagati pomoči potrebnim. Med udeleženci jih je 64,5 % odgovorilo, da so se vključili zato, 

ker se zavedajo, da ogromno ljudi potrebuje pomoč. Prostovoljstvo »izboljšuje življenja 

ljudi«! 
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Osebno zadovoljstvo pri nudenju pomoči, zavedanje, da je aktivno delovanje pomembno za 

zdravje, ali da s prostovoljstvom lahko premagujemo osamljenost, so tudi med izstopajočimi 

razlogi za prostovoljno delovanje. Kar 65,4 % vprašanih je odgovorilo, da jim pomoč drugim 

lepša življenje, da so aktivni, ker je to zdravo (43,9 %), da s tem premagujejo osamljenost 

(18,2 %). S prostovoljstvom, kot so zapisali v opisnih odgovorih, »čas hitreje mine«! 

 

Nezanemarljiv je tudi delež tistih, ki še vedno želijo ohraniti stik s svojo kariero (16,4 %) ali 

pa pridobiti nova znanja (28,0 %). Pri 4,2 % prostovoljcev so motivi povezani z verskimi 

prepričanji.  

 

Na osnovi vprašanj, ki so se nanašala na motivacijo, sem uporabila faktorsko analizo, katere 

namen je bil preveriti skupne značilnosti in povezave med trditvami. S faktorsko analizo 

dobimo povezavo med faktorjem in spremenljivko, ki je očiščena vseh stranskih vplivov. 

Faktorska analiza nam skuša prikazati povezave med spremenljivkami, tako da poskuša najti 

novo množico (manj merjenih) spremenljivk, ki nam bodo prikazale, kaj je skupnega 

opazovanim spremenljivkam. Skuša torej poenostaviti kompleksnost povezav med množico 

opazovanih spremenljivk z razkritjem skupnih razsežnosti ali faktorjev, ki omogočajo 

vpogled v osnovno strukturo podatkov. Primernost uporabe faktorske analize sem preverila 

z Bartlettovim testom, po katerem je faktorska analiza primerna, če je koeficient faktorske 

analize (KMO) vsaj 0,5. Tudi kumulativni odstotek pojasnjene variance (F %), mora biti večji 

od 30,0 %.  

 

S pomočjo faktorske analize motivov (vprašanje 16) sem prišla do štirih skupnih imenovalcev 

– štirih krovnih razlogov za vključevanje anketirancev v prostovoljstvo. Faktorje sem nato 

poskusila razporediti in imenovati glede na Inventar funkcionalne motivacije in razlogov za 

vključevanje v prostovoljno delo, ki so ga razvili Clary in sodelavci (1998). Inventar so 

razvili kot razlago, da je motivacija za prostovoljno delo večdimenzionalna in večfunkcijska, 

ter da se ljudje odločajo za prostovoljno delo zaradi določenih funkcijskih motivov, kot so 

vrednote, razumevanje, osebni razvoj, kariera, socialni odnosi in samozaščita. 
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Tabela 16: Faktorska matrika: najpomembnejši razlogi za vključevanje v prostovoljne aktivnosti.  

Trditev Faktor 

1 2 3 4 

V16e s tem premagujem osamljenost 0,713       

V16b potreboval/-a sem neko aktivnost 0,706       

V16d hočem biti aktiven/-na, ker je to zdravo         

V16c pomagati drugim mi lepša življenje   0,736     

V16f zavedam se, da ogromno ljudi potrebuje pomoč   0,629     

V16a nagovoril me je prijatelj   0,616     

V16h prostovoljstvo mi pomaga ohraniti stik z mojo izobrazbo/kariero     0,787   

V16i prostovoljstvo mi omogoča učenje in pridobivanje novih znanj     0,665   

V16g ker je to v skladu z mojimi verskimi prepričanji       0,847 

 

Opombe: Ekstrakcijska metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo 

normalizacijo. 

 

Delež skupne variance (F %): 56,6 %  

 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja     0,510 

Bartlett test  Hi-kvadrat 78,355 

Stopnja prostosti 36,000 

Stopnja značilnosti     0,001 

 

Na podlagi podatkov iz Bartlettovega testa zaključim, da je faktorska analiza primerna, ker 

je KMO večji od 0,5. Stopnja statistične značilnosti: p = 0,001. 

 

Prvi faktor pojasni 16,5 % variance in združuje dve trditvi – »s tem premagujem 

osamljenost« in »potreboval/-a sem neko aktivnost« – in ga lahko poimenujem socialni 

odnosi. Večjo faktorsko utež ima spremenljivka, ki se nanaša na premagovanje osamljenosti. 

Aktivno delovanje jim lahko pomaga vzpostavljati ali vzdrževati socialne stike in obenem 

premagovati osamljenost, ki je eden od najbolj prisotnih problemov, s katerimi se starejši 

lahko srečujejo. 

 

Drugi faktor pojasni 15,4 % variance in združuje trditve »pomagati drugim mi lepša 

življenje«, »zavedam se, da ogromno ljudi potrebuje pomoč« in »nagovoril me je prijatelj«. 

Poimenujem ga vrednote. Posameznik deluje prostovoljno zaradi osebnih in altruističnih 

vrednot in humanitarnosti oziroma sočustvuje in želi pomagati pomoči potrebnim. 

 

Tretji faktor pojasni 13,2 % variance in združuje dve trditvi, »prostovoljstvo mi pomaga 

ohraniti stik z mojo izobrazbo/kariero« in »prostovoljstvo mi omogoča učenje in pridobivanje 

novih znanj«, ki ju imenujem želja po ohranjanju stika z okoljem. Prostovoljci se zavedajo, 

da jim prostovoljstvo lahko omogoči stik s stroko, uporabo akumuliranega znanja in izkušenj 
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kot tudi možnosti pridobivanja novih znanj in izkušenj. Na ta način ohranjajo tudi stik z 

okoljem in sledijo spremembam.  

 

Četrti faktor pojasni 11,2 % variance in vsebuje postavko, »ker je to v skladu z mojimi 

verskimi prepričanji«, in ga poimenujem verska prepričanja. 

 

Povzemalni odgovor na raziskovalno vprašanje 2: Med starejšimi prostovoljci 

prevladujejo altruistični motivi, vrednote, verska prepričanja, vendar jih obenem vodijo želja 

po druženju, želja po vzpostavljanju socialnih odnosov, želja po ohranjanju stika z okoljem 

skozi nadaljevanje uporabe akumuliranega znanja kot tudi pridobivanje novih znanj in 

veščin. Zaključim, da ni prisoten en sam motiv, da so motivi večfunkcijski in se ne 

izključujejo oziroma se sovplivajo in so med sabo funkcijsko povezani. 

 

9.4 Katere prednosti in učinke ter koristi starejši prostovoljci zaznavajo 

kot rezultat sodelovanja v prostovoljskih aktivnostih? 

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje 3 

9.4.1 Kaj je starejšim všeč pri opravljanju prostovoljnega dela?  

 

Koristi, ki jih prostovoljci lahko zaznajo v svojem prostovoljnem delovanju, so izjemnega 

pomena za vzdrževanje motivacije. Pozitivni občutki, zadovoljstvo pri delu in motivacija so 

pomembni tudi za doseganje ciljev organizacij, ki delajo na področju razvoja prostovoljnega 

dela. Cilji organizacij se lahko nanašajo na promocijo aktivnega in zdravega staranja, 

opolnomočenja starejših, promocijo njihovih pravic, odklanjanje predsodkov v povezavi s 

starostjo, preprečevanje njihove socialne izključenosti in na splošno zagovarjanje družbe za 

vse generacije. Prostovoljce sem prosila, da označijo (9 možnih odgovorov) ali dopišejo, kaj 

jim je najbolj všeč pri prostovoljnem delovanju . 
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Graf 31: Kaj je starejšim prostovoljcem najbolj všeč pri prostovoljnem delovanju in kaj 

njihovo motivacijo vzdržuje (N = 215)? 

 

 

Pridobljeni podatki kažejo, da so prostovoljcem najbolj všeč notranji občutki zadovoljstva 

zaradi svojih altruističnih pobud in delovanj. Najbolj jih osrečuje občutek ali dejstvo, da 

lahko nekomu pomagajo (78,6 %) in da vidijo pozitivne učinke svojega dela. Všeč jim je, da 

so med ljudmi, s katerimi delajo, sprejeti (50,7 %), da vidijo, da se njihovo delo ceni, da so 

med ljudmi (34,4 %) in da se njihovo znanje ali mnenje upošteva (21,9 %).  

 

Med koristi štejejo tudi dejstvo, da se zaradi svojega delovanja počutijo bolj zadovoljno, 

srečno in izpolnjeno (59,5 %), da lahko sami posredujejo naprej pozitivne informacije o 

prostovoljstvu (20,9 %), da imajo lepo in koristno zapolnjen dan (18,6 %) ter se pri tem 

počutijo bolj zdravo (18,1 %).  

 

Notranjemu zadovoljstvu, izpolnjenosti sledijo tudi dejavniki ali higieniki, ki se nanašajo na 

delovno okolje. 13,5 % prostovoljcev je izjavilo, da jim je všeč, da je njihovo »delovno 

mesto« ustrezno in ne predaleč od doma (15,8 %). Med pomembne dejavnike so uvrstili tudi 

vrsto dela in ciljne skupine (10,7 %), priznanja (pozitivno pisanje s strani medijev (10,7 %) 

ter ustrezne nagrade s strani organizatorjev (5,1 %).  

 

Faktorska analiza izpostavi štiri faktorske uteži ali pozitivne dejavnike, ki jih prostovoljci 

zaznavajo pri svojem delu, ki so jim všeč. Bartlettov test potrdi uporabnost faktorske analize, 

ker je faktor večji od 0,5. Stopnja statistične značilnosti: p = 0,001. 
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Graf 32: Faktorska matrika: kaj je prostovoljcem všeč pri opravljanju prostovoljnega dela 

 
Trditev Faktor 

1 2 3 4 

V19d da se moje delo ceni 0,689       

V19j da se moje mnenje in znanje upošteva 0,686       

V19i da je okolje, v katerem delam, ustrezno 0,607       

V19l da organizatorji poskrbijo za ustrezne nagrade 0,542       

V19e da sem sprejet/-a med ljudmi, s katerimi delam 0,436       

V19f da lahko nekomu pomagam   0,657     

V19c da se počutim bolj zdravo   -0,549     

V19a da imam lepo in koristno zapolnjen dan   -0,421     

V19g da sem med ljudmi   -0,408     

V19m da lahko širim informacije o prostovoljnem delovanju     0,547   

V19b da se počutim bolj zadovoljno in srečno     0,512   

V19k da moje "delovno mesto" ni predaleč od doma     -0,477   

V19n da mediji pozitivno pišejo o prostovoljstvu       0,538 

V19h da lahko delam z mlajšimi generacijami       -0,510 

 

Opombe: Ekstrakcijska metoda: Metoda glavnih komponent; Rotacijska metoda: Varimax s Kaiserjevo 

normalizacijo. Delež skupne variance (F %): 48,4%. 

 

KMO in Bartlettov test 

Kaiser-Meyer-Olkin test ustreznosti vzorčenja   0,702 

Bartlett test Hi-kvadrat 367,407 

Stopnja prostost 91,000 

Stopnja značilnosti  0,001 
 

Izpostavim Faktor 1 in Faktor 2, ker se kažeta za to raziskavo najbolj smiselna. 

 

Prvi faktor, ki pojasni 20,2 % variance, združuje naslednje trditve: da se moje delo ceni; da 

se moje mnenje in znanje upošteva; da je okolje, v katerem delam, ustrezno; da organizatorji 

poskrbijo za ustrezne nagrade; da sem sprejet/-a med ljudmi, s katerimi delam.  

 

Faktor ena kaže na pomembnost zadovoljevanja potreb po sprejetju, pripadnosti, 

spoštovanju, upoštevanosti, cenjenju, priznanju in ustreznih nagrad za opravljeno delo, 

ustreznem delovnem okolju in vrsti dela ter vsekakor statusu, ki ga starejši prostovoljci imajo 

zaradi svojega dela. Faktor ena imenujem »status in ugled, ki ga prostovoljci uživajo 

zaradi dela, ki ga opravljajo«. 

 

Faktor dve pojasni 10,7 % variance in združuje naslednje trditve: da lahko nekomu 

pomagam; da se počutim bolj zdravo; da imam lepo in koristno zapolnjen dan; da sem med 

ljudmi. 
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Faktor dve kaže na zavedanje, da je pomoč drugim tudi pomoč sebi, da prostovoljstvo 

prispeva k boljšemu počutju in zdravju. Prostovoljce največ veseli možnost in zavedanje, da 

lahko nekomu pomagajo. Obenem jim prostovoljstvo omogoča smiselno in koristno 

zapolnitev dneva in druženje, ki so izjemnega pomena za dobro psihosocialno počutje 

starejših, ki se z upokojitvijo srečajo s številnimi spremembami in izgubami določenih vlog, 

ki jih imajo med aktivno dobo (zaposlitvijo). Faktor dve imenujem »boljše psihosocialno 

počutje«. 

 

Povzemalni odgovori na raziskovalno vprašanje 3: Vrednote, notranja izpolnjenost in 

zadovoljstvo ob ponujanju pomoči potrebnim, sprejetost med ljudmi, spoštovanje, ki ga 

prostovoljci uživajo zaradi vloge, ki jo opravljajo, status, ki ga imajo starejši v družbi, so 

nekatere od najbolj pomembnih notranjih in zunanjih »nagrad«, ki jih slovenski starejši 

prostovoljci zaznavajo pri svojem delovanju, in ki vsekakor prispevajo k boljšemu 

psihosocialnemu počutju. Obenem koristi, ki jih zaznavajo, vzdržujejo njihovo motivacijo. 

Sodelovanje v skupnosti skozi prostovoljno delo je priložnost za potrditev, spoštovanje in 

javno priznanje, kar je spet zelo pomembno za samopodobo in dobro počutje v starosti. 

Posamezniki lahko čutijo, da so koristni in kompetentni, kar posledično krepi njihove 

mehanizme kontrole nad lastnim življenjem in daje smisel njihovemu življenju (Van Villigen, 

2000).  

 

Zaključim, da je prostovoljno delovanje pomembno z vidika krepitve vlog in varovalni 

dejavnik v življenju starejših, ter da prostovoljno delo prispeva k izboljšanju psihosocialnega 

počutja starejših. 
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9.5 Zakaj in ali starejši zapuščajo prostovoljno delo in s čim so ti razlogi 

povezani 

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje 4 

9. 5.1 Kaj starejše moti pri opravljanju prostovoljnega dela? 

 

Graf 33: Dejavniki, ki starejše motijo pri opravljanju prostovoljnega dela (N = 202) 

 

 

»Naštete alineje so odvisne od koordinatorja. Naša koordinatorka je idealna in čudovit 

človek, zato me nič od tega ne moti.« Prostovoljka. 

 

Zdi se zanimivo, da je 40,6 % vprašanih kot odgovor na vprašanje, kaj jih najbolj moti pri 

opravljanju prostovoljnega dela, izbralo odgovor »drugo«, in da pri tem niso vsi podali 

utemeljitev svojega odgovora.  

 

Iz opisnih odgovorov, ki so jih udeleženci (5,8 %) dopisali, ugotovimo, da je njihovo 

nezadovoljstvo najbolj povezano z dejavniki, ki se nanašajo na organizacijo njihovega dela: 

»preveč birokracije in papirologije«, nezadostna transparentnost in vključenost starejših 

prostovoljcev v delo in politiko organizacij, znotraj katerih delujejo. Navajajo tudi odgovore: 

»Starejši smo premalo obveščeni o projektih«, »odnosi med posamezniki«, »prevelika 

pričakovanja s strani koristnikov« itn.  
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Negativno vpliva tudi odsotnost priznanja in primerne podpore s strani države, »Premalo 

spodbud s strani države«, ter dejstvo, da »družba ne ceni dela prostovoljcev«.  

 

Moti jih, da se država neustrezno odziva na probleme in potrebe starejših na splošno: 

»Državne institucije premalo prisluhnejo našim problemom«.  

 

13,9 % prostovoljcev je izjavilo, da jih svojci ali domačini ne razumejo. Nezanemarljiv je 

delež tistih, ki so nezadovoljni zaradi dejavnikov, ki se nanašajo na pogoje dela, organizacijo 

in higienike. Tako 11,4 % prostovoljcev moti, da ni pohval ali nagrad. 10,4 % jih pogreša 

usposabljanje in supervizijo. 8,9 % prostovoljcev moti, da ne dobijo povrnjenih potnih 

stroškov. 5,4 % se jih pritožuje nad slabo organizacijo prostovoljnega dela. K temu bi lahko 

dodali 4,5 % udeležencev, ki jim ni všeč, da jim dodelijo delo, ki ni v skladu z njihovim 

znanjem ali veščinami. Prav tako 5 % prostovoljcev moti, da so diskriminirani zaradi svoje 

starosti. 

 

9. 5.2 Dolžina opravljanja prostovoljnega dela 

 

Graf 34: Kako dolgo starejši opravljajo prostovoljno delo (N = 211)? 

 

 

Več kot polovica, 51,2 %, prostovoljcev deluje že več kot 5 let, takoj za njimi je skupina, ki 

deluje manj kot 5 let in več kot eno leto. Dolžina prostovoljnega delovanja je vsekakor 

kazalnik kontinuitete delovanja, zavezanosti starejših prostovoljstvu in zagotovo nakazuje na 

socialni kapital, ki ga ustvarjajo starejši s svojim delovanjem. 

 

9. 5.3 Frekventnost delovanja prostovoljcev 

 

Prostovoljce sem prosila, da navedejo, koliko ur na dnevni, tedenski ali mesečni ravni 

delujejo in nato izračunala mediano ali središčnico. Mediana (Me) je srednja vrednost, od 

katere ima polovica podatkov manjše ali enake vrednosti, polovica pa večje ali enake. V 

5,7

43,1

51,2

manj kot eno leto

do 5 let

 več kot 5 let
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mojem primeru je Me 16, kar pomeni, da prostovoljci opravijo v povprečju 16 ur mesečno 

oziroma 192 ur na letni ravni.  

 

Tabela 17: Število ur, ki jih prostovoljci opravijo na mesečni/letni ravni 

 N Minimum Maksimum Povprečje Standardni 

odklon 

Mediana 

(Me) 

V18 Koliko ur delate 

na mesečni ravni? 

206 2 100 22,14 18,765 16 

 

Zanimiva se mi zdi izjava ene od prostovoljk, ki je sodelovala v raziskavi. Zapisala je: 

»Gotovo obstajajo evidence o prostovoljnem delu. Sicer mislim, da ne vsebujejo niti 50 % 

opravljenega dela, kljub temu bi bilo dobro zadevo predočiti tistim, ki upravljajo državo, 

predvsem pa poslancem.« Trditev se ujema z ustnimi trditvami starejših, da je prostovoljstva 

v Sloveniji precej več, vendar se tega ne beleži. 

 

 

9. 5.4 Ali po mnenju starejših slovenska družba ceni opravljanje 

prostovoljnega dela starejših oseb? 

 

Udeleženci so bili pozvani, da na 5-stopenjski lestvici ocenijo, kako po njihovem mnenju 

slovenska družba ceni prostovoljno delo starejših.  

 

Graf 35: Kako slovenska družba ceni prostovoljstvo starejših – mnenja starejših (N = 211) 

 

 

Med 211, ki so odgovorili na vprašanje, je skoraj polovica udeležencev (48,8 %) mnenja, da 

slovenska družba prostovoljcev "niti ceni niti ne ceni«. Ena tretjina (30,3 %) jih je odgovorila, 

da slovenska družba »ceni« prostovoljstvo, po drugi strani jih je 17,5 % mnenja, da slovenska 

družba »ne ceni« prostovoljstva. Na splošno je 2,4 % vprašanih menilo, da slovenska družba 

"sploh ne ceni" te vrste dela. Zanimivo je, da le 0,9 % prostovoljcev meni, da slovenska 

družba zelo ceni prostovoljno delo starejših.  
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9.5.5 Zaradi katerih ovir starejši zapuščajo prostovoljne aktivnosti? 

 
Graf 36: Ali bi se prostovoljci, če bi se spet odločali, vključili v prostovoljne aktivnosti (N = 210)? 

  

 

Kljub temu da je 40,6 % prostovoljcev izjavilo, da jih nekaj moti pri opravljanju 

prostovoljnega dela oziroma da jim nekaj ni všeč, ter da na splošno starejši menijo, da družba 

ne ceni dovolj prostovoljnega dela, je velika večina prostovoljcev na vprašanje, ali bi se, v 

primeru, da bi se morali ponovno odločiti, spet vključili v prostovoljno delo, odgovorila 

pritrdilno. 86,7 % bi se jih spet odločilo za prostovoljno delo. Za razloge so skoraj vsi navedli 

altruistične pobude, zadovoljstvo, ki jim ga prostovoljstvo nudi zaradi pozitivnih občutkov, 

da lahko pomagajo ter nekomu polepšajo življenje. »Prostovoljstvo me notranje izpolnjuje in 

ga z veseljem opravljam, ker vidim, da me nekdo potrebuje.« 

 

Njihovo zavedanje o tem, da ogromno ljudi potrebuje pomoč, dejstvo, da je prostovoljstvo 

postalo sestavni del njihovega življenja, njihovo poslanstvo so tudi med razlogi, zakaj bi se 

spet odločili.  

 

»Rada pomagam starejšim in onemoglim. Starejši tudi najbolj razumejo in zato se lažje 

zaupajo sebi enakim«, »Prostovoljstvo me veseli in dviguje osebno rast«, »Ta dejavnost 

notranje bogati, krepi razumevanje drugih in skupnosti«. 

 

Navedeni razlogi očitno govorijo o zadovoljstvu, ki ga prostovoljci čutijo ob svojem delu, 

kar vsekakor prispeva k njihovemu psihosocialnemu počutju in dobrobiti.  

 

13,3 % prostovoljcev je izjavilo, da se ne bi spet odločili za prostovoljno delo in kot glavne 

razloge navajajo starost, zdravje, gibalno omejenost, nesamostojnost, utrujenost, nezmožnost 

odzivanja v odnosu na obseg dela, odsotnost nagrad ali motivatorjev, nerazumevanje v 

družini in dejstvo, da družba ne ceni prostovoljnega dela.  

 

»Ker se nagrajujejo samo na vrhu.« »Če bi se morala na novo odločati, potem ne. 

Prostovoljno delo ni cenjeno, pa še bolna sem.« »Z leti navdih pojenja in uporabniki 

postanejo obremenjujoči.« 
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9.5.6 Pretekle izkušnje s prostovoljnim delom starejših, ki se trenutno ne 

ukvarjajo s prostovoljstvom, in razlogi za zapuščanje prostovoljnega dela 

 

Graf 37: Prejšnje izkušnje s prostovoljnim delom (v odstotkih; N = 126) 

 

 

Na vprašanje, ali so kdaj ali vsaj v zadnjih 20 letih opravljali prostovoljno delo, je 30 

udeležencev neprostovoljcev (24,0 %) podalo pozitiven odgovor, medtem ko jih je 95 (76,0 

%) izjavilo, da nimajo izkušenj s prostovoljnim delom oziroma da v zadnjih 20 letih niso 

delali prostovoljno.  

 

Glede na odgovore, ki so jih ponudili pod »drugo«, jih je večina delala na področju 

humanitarne pomoči; pomoč vrstnikom v okviru projektov pri Zvezi društev upokojencev, 

razdeljevanje paketov hrane pri Rdečem križu, sodelovanje pri verski skupnosti, prostovoljno 

delo pri gasilcih in podobno. Torej je področje delovanja precej podobno področjem, na 

katerih delajo tudi sedanji starejši prostovoljci.  

 

Med odgovori zasledimo tudi oblike spontanega in neformalnega prostovoljnega dela, kot 

npr. pomoč sosedom, redna skrb za okolico v bloku in podobno. »Pomagam tudi, če nisem 

vključen v organizacijo.« »Še vedno ga opravljam. To mi je osebno zadovoljstvo.«  

 

Med tistimi, ki so pritrdili, da so v preteklosti delali prostovoljno, jih je 20 odgovorilo, da so 

delali od 1 do 20 let. V povprečju so delali 5,45 leta. Drugi so delali občasno ali po potrebi. 

 

Kot razloge za prenehanje so navedli zdravstvene razloge, zasičenost, nezadovoljstvo z 

organizacijo, preselitev v drug kraj in spoznanja, da to »ni za njih«.  

 

Povzemalni odgovori na raziskovalno vprašanje 4: Kljub dejstvu, da starejši poročajo, da 

jih marsikaj moti oziroma da se soočajo s problemi, ki se nanašajo na pogoje dela, higienike 

in motivatorje, ter da po njihovi oceni na splošno družba ne ceni dovolj prostovoljstva, 
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starejši ne zapuščajo prostovoljnega delo iz teh razlogov. Kar 86,7 % prostovoljcev bi se 

ponovno odločilo za prostovoljno delo kljub nevšečnostim in oviram, ki jih zaznavajo pri 

svojem delovanju. Glavni razlogi za nezapuščanje so povezani s pozitivnimi občutki in 

zadovoljstvom, ki ga prostovoljci čutijo ob nudenju pomoči. Prostovoljstvo je njihov način 

življenja in se s tem identificirajo. Sodeč po dolžini in frekventnosti delovanja na področju 

prostovoljstva, stopnji osipa, ki je relativno nizka, in ki nastaja predvsem iz objektivnih 

razlogov ter se nanašajo na zdravje, funkcionalno ne/mobilnost, starost pa tudi naveličanost, 

so starejši zagotovo zelo kontinuirana skupina prostovoljcev, ki ogromno prispeva k družbi 

in ki k prostovoljstvu pristopa zelo resno. Koristi, ki jih zaznavajo pri svojem delu, vrednote 

in boljše počutje pretehtajo negativne dejavnike, ki so bolj povezani s pogoji dela.  

 

Zaključim, da to vrsto dela zapuščajo predvsem zaradi starosti, zmanjšane funkcionalne 

mobilnosti, izčrpanosti in zdravja na splošno.  

 

9.6 Razlogi za neopravljanje prostovoljnega dela  

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje 5 

 

Udeležence, ki so izjavili, da niso prostovoljci, sem prosila, da navedejo glavni razlog za to. 

 

Graf 38: Razlogi za neopravljanje prostovoljnega dela (v odstotkih; N = 126)  

 

 

Kot razloge za nevključevanje največ oseb navaja, da nimajo časa (23,8 %). Drugi glavni 

razlog za nevključevanje je zdravje in ta odgovor je izbralo 19,8 % udeležencev. 15,9 % 

neprostovoljcev je izjavilo, da jih prostovoljno delo ne zanima. Med udeleženci jih je 13,5 % 

odgovorilo, da ne opravljajo tovrstnega dela zaradi strahu, da morda ne bi znali delati tega, 

kar bi se od njih pričakovalo. 8,7 % jih še dela za preživetje in 2,4 % samo za plačilo. Zelo 
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zanimivi so podatki, ki kažejo, da ne vejo, kam bi se vključili (7,1 %), da se bojijo, da ne bi 

znali opravljati tega, kar bi se od njih pričakovalo (13,5 %). 1,6 % udeležencev je odgovorilo, 

da »naj vsak skrbi zase, pa bo najbolj prav«. 

 

Med drugimi odgovori je neinformiranost, »Nisem s tem seznanjen«, »Nič ne vem o tem«. 

Eni še premišljujejo, če bi se vključili, »Še razmišljam«, in drugi rabijo pobudo s strani 

organizatorjev, »V kolikor bo v naši občini program »Starejši za starejše«, drugače pa 

pomagam starejšim kar sama«. 

 

Povzemalni odgovori na raziskovalno vprašanje 5:  Starejši so heterogena skupina in tako 

so heterogeni tudi njihovi interesi in želje po aktivnem delovanju ali pa po področju 

delovanja. Podatek, ki kaže, da jih 23,8 % nima časa za opravljanje prostovoljnega dela, je 

tudi potrditev, da so starejši aktivni ter da imajo različne interese. Tako ene veseli  

vrtnarjenje, kuhanje, vsakodnevno pospravljanje hiše, potovanja, druge pa prostovoljno delo.   

 

Zdravje, funkcionalna nemobilnost, starost, kot je v primeru aktivnih prostovoljcev, 

prevladujejo med razlogi za nevključevanje. Razumljivo in pričakovano je, da jih 19,8 % ne 

deluje zaradi zdravja, ker so bolni.  

 

Slaba informiranost, seznanjenost z možnostjo vključevanja in posledično strah pred 

nezmožnostjo opravljanje pričakovanega dela so tudi pomembni dejavniki, ki 

preprečujejo starejšim, da bi se bolj množično vključili v prostovoljno delo. Zaključim, da se 

starejši ne vključujejo, ker so aktivni na drugih področjih in imajo različne interese, zaradi 

zdravja pa tudi zaradi neseznanjenosti in neobveščenosti o možnosti vključevanja in 

delovanja.  
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9.7 Katere spremembe in ukrepe starejši v prostovoljstvo vključeni in 

nevključeni predlagajo kot spodbudo za promocijo prostovoljnih 

aktivnosti 

 

Odgovori na raziskovalno vprašanje 6 

9.7.1 Kaj bi po mnenju starejših morala nuditi prostovoljcem država pri 

spodbujanju prostovoljstva?  

 

Pri odprtem vprašanju smo vprašali starejše za mnenje o tem, kaj bi lahko država naredila ali 

spremenila, da bi spodbudila prostovoljstvo med starejšimi oziroma da bi se več starejših 

vključilo v to dejavnost? 

 

73,0 % prostovoljcev je podalo pisne odgovore in spet velika večina bi jih rada videla, da 

država nameni »več podpore za njihovo delo«. Kot pomanjkljivosti izpostavijo odsotnost 

nagrad in izobraževanj za prostovoljce. »Pomoč pri financiranju redne dejavnosti in 

izobraževanje«. 

Želeli bi videti več priznanja s strani države, manj administracije, birokracije, več javnega 

priznanja in medijske promocije. Precej jih je izrazilo potrebo po urejanju dodatnega 

zavarovanja. 

Opozorijo na dejstvo, da bi država lahko bolj sodelovala in zapišejo: »[...] omogočiti seznam 

ljudi, ki potrebujejo pomoč prostovoljcev. Lahko bi več pomagali.« 

 

Moti jih, da se država ne odziva na potrebe, ki jih registrirajo na terenu, in dejstvo, da v 

določenih primerih niso zmožni pomagati, ter da njihova volja ni dovolj. Npr. radi bi videli, 

da bi imeli možnost pokriti nekatere od osnovnih potreb, ki jih zasledijo na terenu. Ena od s 

tem povezanih izjav je: »Nuditi sredstva za skromna darila in nujne malenkosti, kajti 

največkrat so tovrstni ljudje zelo revni.« (Gre za uporabnike pomoči, ki jih prostovoljci 

obiskujejo). 

 

Večkrat je poudarjeno, da prostovoljno delo ne pomeni, da je organizacija njihovega dela 

zastonj, ter da je potrebno zagotoviti sredstva za material, pripomočke in tudi opremo za 

njihovo delo.  
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»Dežni plašč bi potrebovala. Ravno tako bi bilo potrebno, da nam dajo potrebne športne 

čevlje. Jaz osebno ne morem kupiti dobrih čevljev. Prehodim pa vse naše hribe in travnike, 

ker se z avtom težko obhodi vse.« 

 

»Prostovoljci, ki opravljajo delo na terenu, potrebujejo vozilo, nadomestilo ali zavarovanje 

za primer poškodbe (vozilo in ljudi). Priznanje (ne le denarno), da s prostovoljstvom 

naredimo ogromno, prihranimo ogromno denarja, da opravljamo delo, katerega bi sicer 

morala opravljati država.« 

 

»Omogočiti nujne materialne osnove za določene vrste prostovoljnih del. Z javnimi mediji 

poudarjati humanost in človečnost ter pomen prostovoljnega dela.« 

 

9.7.2 Kaj bi po mnenju starejših morali organizatorji prostovoljnega dela 

spremeniti, da bi se vključilo več prostovoljcev?  

 

122 prostovoljcev udeležencev v anketi (56,7 %) je podalo svoje pisno mnenje o tem, kaj bi 

lahko organizacije, ki delajo na področju prostovoljstva, spremenile, da bi se več starejših 

vključilo.  

 

Skoraj vsi so mnenja, da bi organizatorji lahko več naredili na področju promocije 

prostovoljstva med starejšimi, na boljšem in bolj prilagojenem načinu informiranja in 

ozaveščanju starejših o koristih, ki jih lahko prostovoljstvo prinese. Starejši menijo, da je 

potrebno: »Se bolj usmeriti tudi na starejšo populacijo pri spodbujanju prostovoljstva,« »[...] 

ozaveščati ljudi z nekimi aplikacijami, zloženkami,« »Večkrat v javnosti, kot so dnevni 

časopisi, prikazati delo prostovoljcev v pozitivnem smislu, ne pa da so rezultati objavljeni na 

spletnih straneh, saj starejši ljudje ne rokujejo z računalniki.« 

 

Radi bi videli več medijske promocije, več govora v javnosti. Menijo, da je potrebno »javno 

v medijih poudariti možnosti vključevanja v prostovoljne dejavnosti, seznaniti ostale z 

dobrimi izkušnjami na nivoju opravljenega dela, ponuditi – organizirati srečanja s 

prostovoljci«. 

 

Kot v primeru pričakovanj s strani države, tudi od organizatorjev pričakujejo več podpore, 

nagrajevanja, boljšo organizacijo dela prostovoljcev in prilagodljivost. Tako zapišejo, da bi 

organizatorji morali bolj: »Razumeti in se prilagoditi starosti populacije. Sami s svojim 
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obnašanjem in delom dajati vzgled, da delo opravljajo v dobro uporabnikov in ne za svojo 

korist.« 

 

Starejši se zavedajo, da tudi organizatorji oziroma koordinatorji prostovoljcev potrebujejo 

več priznanja in spodbud, tudi denarnih nagrad. Zavedajo se pomembnosti dobrega 

koordinatorja. »Vse organizacije bi morale imeti dobre organizatorje.« 

 

Prostovoljci ugotavljajo, da bi se organizacije, ki organizirajo prostovoljce, med sabo lahko 

bolj povezovale in koordinirale. Radi bi boljši pretok informacij, da bi bili na ta način še bolj 

učinkoviti na terenu. 

Če bi država bolj cenila naše delo, bi verjetno bilo več prostovoljcev. To tudi za organizacije 

velja. 

Ko gre za neprostovoljce, so boljše zdravje, mlajša leta, večja mobilnost, boljša finančna 

situacija v gospodinjstvu dejavniki, ki bi lahko vplivali na njihovo odločitev, da se vključijo 

v prostovoljno delo.   

 

Boljše informiranje in seznanjenost, primerno vabilo, ali pa stvarna potreba, kot npr. v 

primeru naravnih katastrof, bi lahko tudi pomagali pri odločitvi.  

 

9.7.3 Ocena o potrebah po prostovoljnem delu starejših 

 

Vse udeležence, prostovoljce in neprostovoljce, smo v zadnjem, 4. sklopu, vprašanj v anketi 

prosili, da podajo svojo oceno o potrebah po prostovoljnem delu starejših ter o tem, ali je 

prostovoljstvo koristno za njih same (starejše), za lokalne skupnosti ter za družbo. 

 

Graf 39: Mnenje starejših o potrebah slovenske družbe po prostovoljstvu starejših (v odstotkih; N = 

329) 
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329 udeležencev je podalo svoje mnenje o tem ali slovenska družba potrebuje prostovoljstvo 

starejših oseb? Od tega jih je 316 (96,0 %) odgovorilo, da slovenska družba potrebuje 

prostovoljstvo starejših oseb, v primerjavi z le 13 (4,0 %), ki so odgovorili negativno. 

 

Graf 40: Ocena koristi prostovoljstva za starejše, lokalno skupnost in družbo 

 
 

Na vprašanje, ali je prostovoljstvo starejših dobro za njih same, je odgovorilo 332 

udeležencev. Od tega je 296 (89,2 %) udeležencev podalo pozitiven odgovor, medtem ko jih 

je 36 (10,8 %) dalo negativen odgovor. Po drugi strani pa je na vprašanje, ali je prostovoljstvo 

starejših dobro za lokalne skupnosti, odgovorilo 326 udeležencev. Od tega jih je 287 (88,0 

%) odgovorilo pozitivno, medtem ko jih je 39 (12,0 %) odgovorilo negativno. Na vprašanje, 

ali je prostovoljstvo starejših dobro za družbo v celoti, je odgovorilo 314 udeležencev. Od 

tega je 282 (89,8 %) udeležencev dalo pozitiven odgovor, medtem ko jih je 32 (10,2 %) dalo 

negativen odgovor. 

 

Povzemalni odgovori na raziskovalno vprašanje 6: Na splošno starejši menijo, da 

prostovoljno delo lahko koristi vsem – njim samim, njihovim skupnostim in družbi na 

splošno. Menijo, da slovenska družba rabi prostovoljstvo starejših. Obenem pa menijo, da je 

potrebno več narediti tako s strani države kot s strani organizatorjev prostovoljstva na 

področju promocije, razvoja in izboljšanja podobe prostovoljstva. Želeli bi si več priznanja s 

strani države, več podpore in izboljšanje pogojev za njihovo delo. Zavedajo se, da so potrebe 

ogromne in da lahko ogromno prispevajo, vendar da za to nimajo zadostne podpore. Tako 

kot vsi drugi prostovoljci tudi starejši rabijo podporo, izobraževanje, supervizijo in ustrezne 

pogoje za delo. Tudi v njihovem primeru se pokaže, da so pomembne tako notranje kot 

zunanje nagrade, ki niso materialne narave, ampak so zelo pomembne za vzdrževanje njihove 

motivacije.  

 

Zaključim, da bi se starejši več vključevali, če bi jih pravilno nagovorili. Starejšim prijazne 

informacije ali načini informiranja (ne le preko spleta) bi, po njihovem mnenju, vsekakor 

prispevali k večji vključitvi starejših v podobne aktivnosti. Boljša medijska pokritost in 
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promocija bi vsekakor lahko prispevali k izboljšanju podobe prostovoljstva na splošno v 

družbi, kar bi posledično bolj spodbudilo ljudi k vključevanju. Izjave tistih, ki ne delujejo kot 

prostovoljci, in ki pravijo, da nimajo informacij, ne vedo, kam bi se vključili, so v podporo 

izjavam prostovoljcev v zvezi s potrebo po boljšem informiranju, promoviranju in po 

starejšim bližjem načinu nagovarjanja.  
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10 RAZPRAVA 
 

Število starejših ljudi po vsem svetu narašča. Starejši živijo dlje, so bolj zdravi in opravljajo 

več funkcij kot njihovi predhodniki. Starejše osebe imajo izkušnje, znanje in življenjsko 

modrost. Prostovoljstvo jim pomaga, da se aktivno vključijo v družbo, da se aktivno in zdravo 

starajo ter da preprečujejo svojo socialno izključenost. Upokojitev za starejše lahko pomeni 

več prostega časa, prekinitev rutine odhoda v službo, zmanjševanje ali izgubo številnih vlog, 

kar pogosto spremlja izguba občutka lastne vrednosti. Prostovoljstvo lahko prispeva k 

ohranjanju samodiscipline, samozavesti in občutka vrednosti in predstavlja eno izmed lažjih 

načinov prehoda iz aktivne dobe v upokojitev. 

 

Za nekatere starejše prostovoljce je takšno delovanje slog življenja ali nekaj, kar so vedno 

delali, tudi pred upokojitvijo. Nekaterim pa je to možnost, da ostanejo aktivni člani družbe, 

da ohranijo stik z okoljem, da se počutijo koristne, da se izognejo osamljenosti, in da 

potrjujejo svoje človeške vrednote. To je tudi priložnost, da naredijo nekaj dobrega za družbo, 

in pogost motiv je tudi želja po ozaveščanju o socialnih problemih v njihovi neposredni 

okolici. 

 

Prostovoljstvo je možnost pridobivanja novih prijateljev, ampak tudi priložnosti za 

pridobivanje novih znanj in veščin, ki jih starejši niso imeli možnosti pridobiti v preteklosti. 

S prostovoljnim delom se starejši lažje soočajo s staranjem in spoznajo, da je lahko starost 

uspešna in izpolnjena. Obenem lahko spoznajo, da se zaradi socialne kohezije, ki jo ustvarjajo 

prostovoljci s svojim delovanjem in obstojem, lahko počutijo varno, in vedo, da bo, v 

primeru, če bodo sami potrebovali pomoč, ta pomoč prišla. Prostovoljno delo starejših je 

priložnost za izpolnjevanje lastnih psiholoških potreb in izboljšanje psihosocialnega počutja 

oziroma kakovosti življenja. Iz tega razloga na prostovoljstvo ne bi smeli gledati le kot na 

osebno aktivno udeležbo v družbi, ampak tudi z vidika stopnje vključenosti in 

integracije posameznikov v skupnosti. Z drugimi besedami, psihosocialno počutje in 

dobrobit so rezultat stopnje socialne vključenosti in integracije posameznika v skupnost, ki 

ji pripada. Torej, aktivno delovanje in prostovoljstvo sta povezana z zdravjem. Od vseh 

deležnikov v skupnosti je odvisno, kako se bodo posamezniki lahko vključevali in 

aktivno in zdravo starali. Na to vplivajo posamezniki s svojimi lastnostmi in navadami, 

pa tudi številni drugi dejavniki v njihovem okolju.  
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V svoji raziskavi, ki je vključevala 345 starejših (od tega 215 prostovoljcev, 129 

neprostovoljcev in 1 neopredeljen) iz 11 statističnih regij v Sloveniji, sem proučevala 

individualne in okoljske dejavnike starejših, ki neposredno ali posredno vplivajo na njihove 

odločitve za vključevanje v raznolike prostovoljne aktivnosti. Ugotavljala sem, kaj starejše 

motivira, da se vključujejo v prostovoljno delo, kot tudi razloge za nevključevanje. Ob tem 

me je zanimalo, na kakšen način se vključujejo, v katerih organizacijah delujejo, na katerih 

področjih opravljajo prostovoljno delo, kako dolgo delajo, kako pogosto, kaj jim je všeč pri 

tem, kaj njihovo motivacijo vzdržuje ter kaj jih moti? Prav tako me je zanimalo, kaj bi po 

mnenju starejših morali spremeniti ali ponuditi glavni deležniki v njihovem okolju (država, 

organizatorji prostovoljstva), da bi se izboljšala podoba prostovoljstva v družbi ter 

spodbudilo čim več ljudi za vključitev v podobne aktivnosti.  

 

Ugotovim, da se več vključujejo ženske kot moški. Da več delajo mlajši starejši oziroma da 

se manj vključujejo starejši od 75 let in več. Bolj so starejši izobraženi, bolj se vključujejo v 

prostovoljno delo. Prav tako se več vključujejo tisti, ki so boljšega zdravja ali bolj 

funkcionalno mobilni. Čuvanje vnukov in pomoč otrokom, kot tudi druge spontane in 

neformalne oblike pomoči, kot npr. pomoč sosedom, ne preprečujejo starejšim, da se 

vključujejo v prostovoljno delo. Vrstniki in nevladne organizacije so ključni dejavniki v 

promociji vključevanja starejših v prostovoljno delo. Starejši največ delujejo v svojih 

organizacijah, ampak tudi v več organizacijah hkrati. Največ delujejo na humanitarnem 

področju, kar je povezano z dejstvom, da se največ financirajo socialni projekti. Med 

vodilnimi motivi so altruizem in vrednote, ampak tudi želja po druženju, po ohranjanju stika 

z okoljem in verska prepričanja. Prostovoljstvo prispeva k njihovemu boljšemu 

psihosocialnemu počutju. Starejši so kontinuirana skupina prostovoljcev in prostovoljstvo 

zapuščajo predvsem zaradi zdravja, starosti in izčrpanosti. Zdravje, neseznanjenost, 

neinformiranost pa tudi pomanjkanje časa, ker starejši so lahko aktivni tudi na drugih 

področjih, so razlogi za nevključevanje v prostovoljno delo. 

 

Starejši predlagajo več podpore in priznanja s strani države. Želijo si boljše pogoje dela 

in več trajnostne podpore. Rešitve vidijo v več in starejšim prijaznejših načinih informiranja, 

nagovarjanja in seznanjanja z možnostjo prostovoljnega delovanja. Predlagajo tudi bolj 

intenzivno in sistematično delovanje za izboljšanje podobe prostovoljstva med starejšimi in 

bolj celovito vključenost javnih medijev. 
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Na podlagi rezultatov v raziskavi želim poudariti, da sem se ponovno prepričala, kako so 

starejši zelo daleč od skupine, ki si želi umika in miru, skupine, katere izkušnje so manj 

pomembne za današnji čas, ter skupine, ki ni zmožna prispevati v družbi. Še manj so 

skupina, ki je po zagovornikih neoliberalizma breme družbi in predvsem predstavlja udar na 

pokojninski in zdravstveni sistem. Podatki, ki govorijo proti takšnim pogledom, so zagotovo 

prostovoljci v organizaciji ZDUS in v projektu »Starejši za starejše«. S svojim delovanjem 

pokrivajo večino slovenskega ozemlja (71 %) in vrednost njihovega delovanja se meri v 

milijonih evrov. V korist mojim trditvam govorijo dejstva, da so starejši kontinuirana skupina 

prostovoljcev, ki prostovoljno deluje najmanj 5 let in v povprečju opravi 192 ur 

prostovoljnega dela na letni ravni. Kljub prisotnosti negativnih dejavnikov, ki negativno 

vplivajo na njihovo delo, in ki se nanašajo na organizacijo dela ali higienike in 

nerazumevanje, jih zelo malo zapušča prostovoljno delo iz teh razlogov. Razlogi za 

zapuščanje so povezani z zdravjem in starostjo oziroma upadajočo funkcionalno 

mobilnostjo. Pretehtajo pozitivni dejavniki, ki so povezani s pozitivnimi občutki zaradi 

svojega delovanja. Ti se predvsem nanašajo na vrednote, ki jih vodijo, in na pozitivne občutke 

in zadovoljstvo, ki ga čutijo zaradi nudenja pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo.  

 

Raziskava pokaže, da so starejši precej zdrava skupina oziroma da lahko samostojno 

opravljajo svoje vsakdanje aktivnosti, kar spet govori proti predsodkom, da so starejši 

homogena skupina in skupina, ki se jo večinoma vidi v kontekstu bolnišnic, zdravstvene nege 

in domov za ostarele. Torej predstavljajo socialni kapital, prispevajo k družbi in obenem 

skrbijo za kakovost svojega življenja tako, da tudi po upokojitvi nadaljujejo z aktivnim 

sodelovanjem v družbi skozi prostovoljno delo. Ohranjanje zdravja, kakovosti življenja, 

kompresija morbidnosti so cilji in dosežki, ki imajo pozitivne učinke na zdravstveni, 

socialni sistem ter na družbo na splošno. 

 

Z raziskovanjem sociodemografskih in socioekonomskih dejavnikov ter njihovo povezavo z 

vključevanjem v prostovoljno delo ugotovim, da obstajajo statistično značilne razlike. 

 

Ženske značilno več delajo kot prostovoljke. Razlike pripišem dejstvu, da se večina 

organizacij, ki delajo s prostovoljci, registrira za delovanje na socialnem področju, kjer se po 

naravi več odzivajo in vključujejo ženske. Moški pa se raje odločajo za vodilne funkcije, kot 
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je npr. vodenje združenja upokojencev. Tudi sistem urejenosti države vpliva na to, na katerih 

področjih največ delujejo prostovoljci. Zato so npr. prisotne razlike v drugih evropskih 

državah. Študije o prostovoljstvu starejših v drugih EU državah vključno z Irsko in Izraelom 

(Hank in Erlinghagen, 2005; Haski-Leventhal, 2009), kjer je zaradi sistemov urejenosti 

države blaginje več prostovoljstva na drugih področjih, pa pravijo, da so razlike med spoloma 

razmeroma majhne, ter da je v večini držav, razen v Švici, na Nizozemskem in v Izraelu med 

moškimi več prostovoljcev. V državah z boljšo sistemsko ureditvijo, kot je npr. Nizozemska, 

je verjetno manj delovanja na humanitarnem področju in več na drugih področjih, kjer se 

starejši moški in ženske enakomerno vključujejo.  

 

Gleda na to, da je prostovoljno delovanje povezano z zdravjem, in kot pravijo številne 

raziskave, predstavlja enega od pomembnih varovalnih dejavnikov v življenju starejših, ki se 

soočajo s številnimi spremembami in izgubami, ter glede na dejstvo, da se odzivi na te 

spremembe razlikujejo tudi po spolu, se mi postavlja vprašanje, kakšne so še druge 

priložnosti, da bi privabili več starejših moških? Moški so v primerjavi z ženskami pogosto 

ekonomsko v boljšem položaju, težje prenašajo izgubo partnerke, težje se znajdejo pri 

opravljanju aktivnosti, ki so jih v preteklosti opravljale njihove partnerice, ter težje poiščejo 

priložnosti za socialne kontakte in druženje (H. Furness, 2012).  

 

Po pričakovanjih ugotovim, da prostovoljstvo začne upadati po 75. letu starosti, kar je 

vsekakor povezano z začetkom morda bolj pospešenega upadanja funkcionalne mobilnosti. 

Trend upadanja deleža prostovoljcev v starostni skupini 75 let in več je primerljiv s podatki 

iz drugih evropskih raziskav, kjer je tudi verjetnost za vključevanje v prostovoljno delo po 

75. letu starosti manjša. Verjetnost za vključevanje v prostovoljno delo je, zaradi zdravja, 

najmanjša v populaciji starih najmanj 75 let in med starejšimi v Španiji in Grčiji. V enajstih 

državah EU, vključno z Izraelom, je največ prostovoljcev, 12,9 %, v starostni skupini od 60 

do 71 let – več kot v skupini od 50 do 60 let (11,2 %). Delež prostovoljcev dramatično upada 

po 71. letu (6,2 %) (Hank in Erlinghagen, 2005). Obenem bi poudarila, da je tudi ta proces 

individualen, ter da tudi v tej starostni dobi starejši še naprej lahko ostanejo aktivni. Druge 

oblike prostovoljnega dela bi vsekakor to upadanje v intenzivnosti in frekventnosti 

prostovoljnega delovanja omilile. Tukaj predvsem mislim na aktivnosti, ki ne zahtevajo dela 

na terenu, pomoč na domu in podobno.  
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Podatki o gospodinjstvih in tem, s kom udeleženci živijo, ne pokažejo statistično značilne 

povezanosti med vrsto oziroma strukturo gospodinjstva in vključevanjem v prostovoljno 

delo, kar je primerljivo tudi s podatki iz drugih EU držav. Vendar pokažejo, da se starejši, ki 

živijo sami, pogosteje vključujejo v prostovoljno delo. Z vidika teorije krepitve moči ali 

opolnomočenja in vnosa varovalnih dejavnikov v življenja posameznikov je ta trend zelo 

upravičen. Starejši s prostovoljnim delovanjem izboljšujejo kakovost svojega življenja, 

preprečujejo osamljenost in akumulacijo (dodatnih) negativnih dogodkov, ki, gledano 

vseživljenjsko, lahko v znatni meri vplivajo na zdravje in kakovost življenja.  

 

Wilson (2000) trend večjega vključevanja starejših, ki živijo s partnerjem/partnerico, poveže 

z dejstvom, da imajo pari npr. višje skupne prihodke, več časa zaradi porazdelitve obveznosti 

(za razliko od tistih, ki živijo sami in morajo vsa vsakdanja dela opravljati sami), večja 

socialna omrežja, da si medsebojno pomagajo (npr. prevoz do organizacije, kjer delajo 

prostovoljno). Po Li (2007) je večja verjetnost, da se bodo v srednjih letih v prostovoljno delo 

več vključevali poročeni, pozneje, v starejši dobi, pa se več vključujejo tisti, ki živijo sami 

oziroma ženske, vdove. Če upoštevamo demografske tranzicije in napovedi, da bomo živeli 

dlje, da je starost feminizirana, da ženske živijo dlje, lahko pričakujemo še večjo potrebo po 

vključevanju prav tistih, ki živijo sami. O potrebah po vključevanju v prostovoljno delo prav 

tistih, ki jim grozi socialna izključenost, govori tudi študija Evropske fundacije (2011). 

 

Čeprav si zaradi nezadostnega odziva prostovoljcev po vseh statističnih regijah v Republiki 

Sloveniji ne morem dovoliti posploševanja na populacijo starejših prostovoljcev, se mi 

vsekakor postavlja vprašanje, zakaj precejšnje razlike glede aktivnosti prostovoljcev po 

regijah, ki so se odzvale? Od česa je odvisna ta dinamika ter kakšne so možnosti za 

izboljšanje? Zanimivo se mi zdi, da je več prostovoljstva na podeželju, ter da ga je morda 

celo najmanj v osrednjeslovenski regiji. Ali so razlike povezane z razlikami v priložnostih, 

ki jih starejši imajo na razpolago na vasi ali mestu, ali pa v različnih regijah? Ali je razlog 

tega boljša socialna povezanost v manjših skupnostih, regijah? Ko govorim o povezanosti, 

imam v mislih tako starejše kot tudi organizacije, ki jih organizirajo na terenu, pa tudi lokalne 

oblasti, ki se lahko različno odzivajo z oblikami podpore projektom. Ali je težje priti do 

starejših prostovoljcev v mestih? Trend bi bilo vsekakor koristno dodatno raziskati.  
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Pričakovano in v skladu z determinantami aktivnega staranja ter s koncepti, ki jih razlagata 

pristop življenjskih potekov in paradigma vseživljenjskega razvoja, ima izobrazba zelo 

pomembno vlogo v kvaliteti življenja starejših. Tako v svoji raziskavi ugotovim statistično 

značilne razlike glede na izobrazbo in vključevanje v prostovoljno delo. Bolj izobraženi so 

starejši, bolj se vključujejo v prostovoljno delo. Zaključim, da se bolj izobraženi lažje 

znajdejo, lažje poiščejo informacije, priložnosti v svojem okolju in se zavedajo, da aktivno 

delovanje pozitivno prispeva k ohranjanju kvalitete zdravja in obenem stika z okoljem. Tudi 

prejšnje navade vplivajo na udeležbo oziroma nekdo, ki je navajen delati, biti aktiven, bo 

težil k temu, da s tem nadaljuje. Izobrazba ima pomemben vpliv na zdravje, navade in tudi 

zavedanje, da je za ohranjanje zdravja treba kaj narediti. Ugotovitve, ki se nanašajo na 

izobrazbo in vključevanje v prostovoljno delo, se ujemajo tudi z ugotovitvami v drugih in 

predvsem v longitudinalnih EU študijah, kjer so dokazali, da višja izobrazba povečuje 

verjetnost prostovoljstva. Neopaženi dejavniki, kot so bolj pozitiven pogled na staranje v 

družbi, lahko tudi prispevajo k povečanju prostovoljstva (Van Groenou in Van Tilburg, 2012). 

Glede na to, da bo vsaka nova generacija, predvsem »baby boom« generacija, vse bolj 

izobražena, se mi postavlja vprašanje, koliko je družba pripravljena, da izkoristi potencial 

starejših v obojestransko korist?  

 

Čeprav podatki, ki sem jih dobila o povezanosti socialno-ekonomskega statusa in 

vključevanja v prostovoljno delo, niso statistično značilni, se mi vseeno zdijo zelo zanimivi 

rezultati, ki kažejo nekakšen trend, kjer tisti, ki so v slabšem položaju, več delujejo 

prostovoljno kot njihovi vrstniki, ki imajo boljši status. Domnevam, da so rezultati 

povezani s projektom, ki ga izvaja ZDUS, in z dejstvom, da je v projektu poudarek na 

opolnomočenju in vključevanju prav tistih, pri katerih je večja nevarnost za socialno 

izključenost. Obenem menim, da je prav v tem uspeh projekta. Menim tudi, da boljši 

ekonomski položaj ni predpogoj za boljšo socialno občutljivost. Verjetno se Maslow z mano 

ne bi strinjal, vendar smo ne redko priča situacijam, ko prav tisti, ki imajo manj, največ 

prispevajo k skupnosti. To potrjuje tudi moje razmišljanje, da imeti več ne pomeni biti bolj 

socialno občutljiv in razumeti stiske in potrebe drugih. Študija Evropske fundacije (2011) o 

prostovoljnem delu v enajstih državah EU, ki je raziskovala možnosti vključevanja starejših, 

pri katerih je večja nevarnost za socialno izključenost, pokaže, da vključevanje socialno 

izključenih ali tistih, pri katerih je nevarnost za to večja, ni nemogoč proces, ampak zahteva 

nekaj truda. ZDUS-u to očitno uspeva, kar spet potrdi dober pristop ter dejstvo, da delujejo 

http://esr.oxfordjournals.org/search?author1=Marjolein+Broese+van+Groenou&sortspec=date&submit=Submit
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na opolnomočenju, na vključevanju in na promociji aktivnega staranja vseh, predvsem tistih 

z manj priložnostmi.  

 

Funkcionalna mobilnost, duševno zdravje ter zmožnost samostojnega življenja in opravljanja 

vsakdanjih aktivnosti so izjemnega pomena za kakovost življenja v starosti. V raziskavi 

ugotovim pričakovano statistično značilno povezanost med zdravjem oziroma stopnjo 

funkcionalne mobilnosti in vključevanjem v prostovoljno delo. Bolj zdravi in bolj mobilni 

so starejši, bolj se vključujejo v prostovoljno delo. Dejstvo je, da so sedanje generacije 

precej bolj zdrave in mobilne, vendar je treba poudariti, da je zdravje, tako kot vsi drugi 

dejavniki v življenju posameznika, povezano tudi s prejšnjimi navadami in načinom 

življenja. Ob tem se mi postavljata vprašanji, koliko kot družba skrbimo za promocijo 

zdravega načina življenja in kako delujemo na področju preventive? Hkrati pa se sprašujem, 

koliko na navade vplivamo skozi šolski sistem in vzgojo? Ali vzgajamo otroke na način, da 

so aktivni, odgovorni, socialno občutljivi državljani, ki bodo znali skrbeti zase, za kakovost 

svojega življenja, pa tudi za skupnost in družbo na sploh? Ali kot družba »čakamo« na 

problem in se odzivamo, ko se pojavi, kar je vsekakor bolj komplicirano in predvsem dražje, 

ali pa delujemo tako, da probleme pravočasno preprečimo? O tem, kako kot družba delujemo, 

bi verjetno lahko sklepali na podlagi ukrepov, ki jih je država sprejela recimo na področju 

aktivnega in zdravega staranja, ali pa s primerjanjem doseženega z drugimi državami znotraj 

EU in na drugih celinah. Tako Avstrija s svojimi politikami med drugim dela na promociji 

zdravja, na spodbujanju politične in družbene participacije starejših28. Nemčija29 išče med 

drugim načine, kako čim bolje izkoristiti znanja in izkušnje starejših. Podobno je v Švici30, 

kjer se pripravljajo na čim boljše izkoriščanje potenciala starejših. V Kanadi31 imajo za cilj 

dostojanstvo, neodvisnost, participacijo in varnost starejših ter pošten odnos do starejših. Na 

Škotskem32 izvajajo strategijo aktivnega in zdravega staranja, kjer je poudarek na ohranjanju 

povezanosti s skupnostjo, ohranjanju pozitivnega psihosocialnega počutja, na omogočanju 

starejšim, da še naprej prispevajo k družbi, ter na vključevanju starejših v vse zadeve, ki se 

tičejo njihovega življenja in njihovih skupnosti in predvsem brez predsodkov in 

                                                 
28 Altern und Zukunft. Bundesplan für Seniorinnen und Senioren 2013. 
29http://www.d http://www.ow.pro-senectute.ch/uploads/media/Alter_generation_mit_zukunft_19.pdfas-alter-

hat-zukunft.de/en. 
30 http://www.healthyork.ca/documents/Healthy+Aging+Strategy+for+Older+Adults.pdf 
31 Active and Healthy Ageing: An Action Plan for - The Alliance. 

 

 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6t-_-zKbMAhViJMAKHXh3BCoQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.alliance-scotland.org.uk%2Fdownload%2Flibrary%2Flib_5359050f69fed%2F&usg=AFQjCNEmqoWg3q3R6A-t_swWJ_H8Rd0ScQ&sig2=HVA5hxiFpG1sb3IrGolqkw


 

143 

 

diskriminacije na podlagi starosti! Kako pa je v Sloveniji? Že podatki o nezadostni in 

netrajnostni podpori projektu »Starejši za starejše«, ki ima ogromnih pozitivnih učinkov ne 

samo za populacijo, s katero prostovoljci delajo, in ki ji pomagajo, ampak tudi na same 

prostovoljce, ki s tem izboljšujejo kakovost svojega življenja, ter na družbo na splošno, kajti 

ekonomska vrednost projekta in prispevka starejših je ogromna, govori o tem, koliko kot 

družba ponujamo rešitve. 

 

Kot sem omenila na samem začetku razprave, starejši so najmanj pasivna skupina. Skrb za 

bolnega člana družine, pomoč otrokom/vnukom ali sosedom nikakor ni ovira pri 

vključevanju v prostovoljno delo. Statistično značilno je, da tisti, ki pomagajo 

otrokom/vnukom ali sosedom, pogosteje delujejo kot prostovoljci, kar lahko pripišemo 

dejstvu, da jim je dajanje, pomaganje način življenja, in da bi brez takšnih aktivnosti gotovo 

bili manj zadovoljni. Po drugi strani pa razmišljam, ali kot družba priznamo ta prispevek? 

Koliko se opiramo na »[...] sposobnosti, izkušnje in modrost starejših ljudi ne le zato, da 

starejši sami skrbijo za izboljšanje svojega življenja, temveč da tudi aktivno sodelujejo pri 

izboljšanju življenja v celotni družbi« (UN, 2002)? Koliko delamo na ustvarjanju drugačne 

in bolj pozitivne podobe staranja in starosti? Poleg tega, da neformalno negujejo bolne člane 

družine, da čuvajo vnuke in pomagajo sosedom, otrokom, pomagajo tudi denarno. Starejši 

opravljajo številne funkcije. Kot prostovoljci delajo v več organizacijah, na različnih 

področjih. Izjave starejših, ki se nanašajo na nezadostna priznanja s strani države, na 

nezadostno medijsko promocijo, celovito pokritost, neustrezne ali ne prilagojene načine 

informiranja in nagovarjanja starejših, govorijo o tem, koliko kot družba delamo na 

izboljšanju podobe staranja in na zavračanju predsodkov. Vsekakor bi bilo potrebno več 

delati na tem področju. Zavračanje predsodkov, vplivanje na boljšo prepoznavnost 

prispevkov starejših družbi ter ozaveščanje o večdimenzionalnih koristih, ki jih prostovoljno 

delo prinaša, bi lahko privabili več starejših, da se vključijo.  

 

Nevladne organizacije imajo nedvomno zelo pomembno vlogo v promociji aktivnega 

staranja in prostovoljnega dela. Čeprav je vzorec narejen na podlagi baze prostovoljcev v  

eni organizaciji, bi si vseeno upala zaključiti, da na splošno nevladne organizacije igrajo 

ključno vlogo, ter da prav njihov način delovanja in organizacija prostovoljcev vplivata na 

podobo prostovoljstva in vključevanje starejših. Nevladne organizacije so bolj blizu ljudem 

in vanje se starejši lažje vključujejo. Predvidevam tudi, da starejši celo bolj zaupajo prav 
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svojim organizacijam, ker se v njih ne počutijo diskriminirano ali pa neenakopravno. Tudi 

dejstvo, da se starejši vključujejo najbolj pogosto po nagovoru prijateljev, ki že delajo kot 

prostovoljci v nevladnih organizacijah, govori v podporo mojemu razmišljanju, kajti le 

zadovoljen prostovoljec lahko motivira druge, da se vključijo. Seveda nikakor ne trdim, 

da starejši ne delujejo v drugih organizacijah. Trdim pa lahko, da bi bil glede na to, da imajo 

ključno vlogo v celotnem procesu promocije aktivnega staranja, njihov obstoj oziroma 

trajnost delovanja lahko bolje zagotovljen. V podporo mojemu razmišljanju so tudi trditve 

starejših, ki na splošno niso zadovoljni s tem, kako družba ceni prostovoljstvo, in ki 

menijo, da je nujno, da država nameni več podpore njihovemu delovanju. Želijo si videti, da 

je njihovo delovanje priznano, ter da so za to zagotovljena ustrezna sredstva. 

 

Podobne zahteve imajo v odnosu na organizacije, ki njihovo delo organizirajo. Zavedajo se, 

da so organizacije odvisne od podpore države, menijo, da organizacije lahko naredijo več 

na javni promociji, na bolj starejšim prijaznih načinih nagovarjanja, na zagotavljanju 

osnovnih delovnih pogojev in zadovoljevanju osnovnih potreb prostovoljcev.  

 

Zelo očitno je, da je za dobro organizacijo, za zadovoljevanje osnovnih pogojev dela in 

pravic prostovoljcev treba vlagati. Delo prostovoljcev je brezplačno, vendar imajo 

prostovoljci pravico do osnovnih stroškov, kot so stroški prevoza ali stroški za material za 

svoje delo. Tudi starejši potrebujejo dobro in zagotovljeno koordinacijo, vodenje, 

usposabljanja, priprave za svoje delo, intervizijo, supervizijo ali pa priložnosti za 

refleksijo. 40 % prostovoljcev je odgovorilo, da jih nekaj moti pri njihovem delu, tako da so 

obkrožili odgovor »drugo«, ne da bi svoj odgovor obrazložili. Zadržanost pri odgovarjanju 

povežem z dejstvom, da so vprašalnike zbirali njihovi koordinatorji, in da si verjetno niso 

»upali« napisati pravih odgovorov. Ob tem se poraja vprašanje, zakaj takšno vzdušje? Kako 

je z redno podporo prostovoljcev skozi refleksije, intervizije, ali supervizije, zakaj si »ne 

upajo« povedati? Ali so koordinatorji usposobljeni za nudenje takšne vrste podpore? Ali 

finančna sredstva, ki jih starejši dobijo za takšne projekte, zagotovijo usposabljanja za 

koordinatorje ali možnosti vključevanja strokovnjakov, ki bi delali s prostovoljci in med 

drugim prispevali k bolj pozitivnemu in spodbudnemu vzdušju, kjer bi prostovoljci lahko 

sproščeno spregovorili tudi o zadevah, ki jih motijo ali mučijo. Navsezadnje, zadovoljstvo 

pri delu vzdržuje motivacijo prostovoljcev. 
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Priporočila starejših prostovoljcev v Sloveniji se zelo ujemajo tudi s priporočili iz drugih 

EU držav, ki so predstavljeni v študiji Evropske fundacije (2011) o prostovoljnem delu v 

enajstih državah EU. Zaključijo, da so za pridobivanje in ohranjanje starejših glede na 

ugotovitve pomembni naslednji elementi, ki se med sabo prepletajo: mediji, ki lahko s svojim 

celovitim pristopom ozaveščajo o pomembnosti prostovoljstva starejših; pobude in povabila, 

ki so usmerjena na spodbujanje prav starejših za prostovoljno delo; angažiranje 

»zadovoljnih« prostovoljcev za motiviranje nemotiviranih za prostovoljstvo (npr. povabilo 

prijateljev, članov družine, da se pridružijo); pripravljalni tečaji, ki lahko starejšim pokažejo 

njihova močna področja, znanje, izkušnje in veščine, ki jih lahko uporabljajo v prostovoljnem 

delu; usklajevanje nalog, dela prostovoljcev s kompetencami in željami prostovoljcev; 

fleksibilen »delovnik ali urnik«; zagotovitev zavarovanja in povračilo morebitnih stroškov, 

povezanih z njihovim delovanjem. 

 

Starejši prostovoljci precej več kot na drugih področjih delujejo na humanitarnem 

področju. Delovanje na humanitarnem področju povežem s projektom prostovoljcev v 

ZDUS in dejstvom, da se projekt izvaja na socialnem področju. Če pa upoštevamo mnenja 

starejših in njihov vpogled v situacijo, delovanje na humanitarnem področju lahko povežemo 

tudi s sistemom urejenosti države kot družbe socialne blaginje, kjer številne potrebe 

državljanov in predvsem starejših ostajajo nepokrite. Podatek, da vsak peti starejši v Sloveniji 

tvega revščino, govori o odnosu države do starejših (Stropnik idr., 2010) in potrebah po 

delovanju na humanitarnem področju. Vendar je nezanemarljiv podatek, da starejši delajo 

tudi na drugih področjih, kot so kultura, šport, izobraževanje, zagovorništvo, gasilstvo 

in podobno. Paleta področij in interesov je široka. Zelo zanimivo bi bilo narediti dodatne 

raziskave in poskusiti vključiti prostovoljce, ki delujejo na drugih področjih, ter raziskati 

njihovo obnašanje, motive, koristi in podobno. Žal mi je, da v svoji raziskavi nisem vprašala 

prostovoljcev, na katerih področjih bi oni radi delali? Morda jim organizatorji ne nudimo 

možnosti izbire delovanja? Morda nas naš sistem urejenosti države ali potrebe v družbi 

omejujejo? Morda pa tudi tradicija, kultura in celo predsodki, ki jih vlečemo iz preteklosti, 

ko smo po mnenju nekaterih »bili prisiljeni delati«.  

 

Motivi, ki vodijo starejše v vključevanje v prostovoljno delo, so predvsem altruistični, kar 

je vsekakor povezano tudi s področjem delovanja prostovoljcev (socialno področje). 

Poudarek je na vrednotah, na zavedanju, da ogromno ljudi potrebuje pomoč. Obenem je 
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prisotna želja po druženju, po socialnih kontaktih in po ohranjanju stika z okoljem skozi 

nadaljevanje stika s stroko, skozi pridobivanje novih znanj in izkušenj. Prisoten je tako 

altruizem kot egoizem, ki sta vsekakor pomembna motivatorja za prostovoljstvo, kajti 

prostovoljstvo ni nikoli enosmeren proces. Prostovoljstvo je dajanje in prejemanje. Vodijo 

jih tudi verska prepričanja in vrednote.   Raziskava o motivaciji starejših v treh največjih 

organizacijah v Italiji, Nemčiji in na Nizozemskem ugotovi, da altruistični motivi, za razliko 

od Nemčije in Italije, prevladujejo med starejšimi na Nizozemskem (Principi idr., 2012). 

Avtorji prav tam zaključijo, da so sebični motivi enako prisotni v vseh državah oziroma pri 

starejših v vseh državah. Starejši so bolj usmerjeni na emocionalne »nagrade«, posebej v 

Italiji.   

 

Na podlagi ugotovitev iz raziskave zaključim, da se starejši odločajo za prostovoljno 

delovanje kot odziv na tri nivoje potreb ali pobud: osnovni nivo: samoustrezanje; 

sekundarni nivo: racionalnost in najvišji nivo: prepričanje, verovanje (McKee, 2003). 

Na osnovnem nivoju so se odločili za prostovoljno delovanje zaradi novih izkušenj 

(»potreboval sem neko aktivnost«). Na sekundarnem nivoju, ki ga imenujemo tudi 

družabni, se odločajo tudi zaradi prijateljstva in »nagovora ali povabila« prijateljev, ki že 

delujejo kot prostovoljci, in ki na podlagi lastnih in pozitivnih izkušenj najlažje spodbudijo 

vrstnike za vključevanje v prostovoljno delo. Vključujejo se zaradi navezovanja stikov, 

širjenja kroga prijateljev, premagovanja osamljenosti, ohranjanja zdravja, psihosocialnega 

dobrega počutja, pridobivanja novih znanj, uporabe znanja in izkušenj in ohranjanja stika s 

kariero oziroma z okoljem. Na najvišjem nivoju so posamezniki, ki se za prostovoljstvo 

odločijo zaradi določenih verovanj in prepričanj, in ravno takšni prostovoljci so najbolj 

predani in zavzeti (»Zavedam se, da ogromno ljudi potrebuje pomoč.«). 

 

Če upoštevamo in poskusimo razvrstiti motive, ki smo jih identificirali v populaciji starejših 

prostovoljcev po inventarju funkcionalnih motivov po Clary in sodelavci (1998), zaključim, 

da so motivi, ki se nanašajo na socialne odnose, povezani tudi z motivi za samozaščito ali 

preprečevanje negativnih občutkov, kot je npr. osamljenost. Motivi, povezani z vrednotami 

in pozitivni občutki, ki jih spremljajo, lahko tudi pozitivno vplivajo na psihosocialno 

počutje, razumevanje in osebnostno rast, kjer posameznik zaradi prostovoljnega delovanja 

in občutkov, da je njegov prispevek potreben, raste in se razvija na psihološki ravni (Pološki 

Vokić idr., 2013).  



 

147 

 

Motivi starejših prostovoljcev v raziskavi so, tako kot pravijo druge raziskave in teorija, 

večfunkcijski in večdimenzionalni. Čeprav so na prvem mestu altruizem in vrednote, 

vidimo, da so »prikriti« motivi predvsem želja po druženju, socialni odnosi ali ohranjanje 

stika z okoljem, kar je zelo pričakovano in naravno, ko gre za populacijo starejših. Tudi 

dejstvo, da pogosteje delujejo tisti, ki živijo sami, govori v prid temu. Motivi se medsebojno 

ne izključujejo, zadovoljstvo na enem področju pozitivno vpliva na drugo in obratno.  

 

Vrednote, notranja izpolnjenost in zadovoljstvo ob ponujanju pomoči potrebnim, sprejetost 

med ljudmi, spoštovanje, ki ga prostovoljci uživajo zaradi vloge, ki jo opravljajo, status, ki 

ga starejši imajo v družbi, so nekatere od najbolj pomembnih notranjih in zunanjih »nagrad«, 

ki jih slovenski starejši prostovoljci zaznavajo pri svojem delovanju, in ki vsekakor 

prispevajo k boljšemu psihosocialnemu počutju. Obenem koristi, ki jih zaznavajo, 

vzdržujejo njihovo motivacijo. Prostovoljstvo je očitno pomembno z vidika krepitve vlog. 

Sodelovanje v skupnosti skozi prostovoljno delo je priložnost za potrditev, spoštovanje in 

javno priznanje, kar je spet zelo pomembno za samopodobo in dobro počutje v starosti. 

Posamezniki lahko čutijo, da so koristni in kompetentni, kar posledično krepi njihove 

mehanizme kontrole nad lastnim življenjem in daje smisel njihovemu življenju (Van 

Villigen, 2000). Naštete koristi, ki jih starejši zaznavajo pri svojem delovanju, bi vsekakor 

morale biti med vodilnimi cilji organizatorjev prostovoljnega dela in med ustvarjalci politik.  

V prid mojemu razmišljanju govorijo tudi številne tuje študije, ki so pokazale (nekatere sem 

predstavila v tej nalogi), da je prostovoljstvo med drugim povezano z zmanjšanjem 

simptomov depresije, boljšim splošnim zdravjem, manjšimi funkcionalnimi omejitvami in 

večjo dolgoživostjo (BAYCREST33 ŠTUDIJA, 2014)!  

 

Za zaključek poudarjam, da je na prostovoljno delo starejših potrebno gledati z vidika 

ohranjanja kakovosti življenja in zdravja. Prostovoljno delovanje in tudi socialna integracija 

nista procesa, ki prideta sama od sebe. Kakovost življenja, socialna integracija in vključenost 

starejših niso odvisni le od starejših, ampak od interakcije, sodelovanja in sovplivanja vseh. 

Za kakovost življenja je odgovoren sam posameznik, poleg njega pa tudi drugi dejavniki v 

njegovem okolju in predvsem civilna družba ter država ali družba na splošno s svojimi 

razvojnimi politikami, razvojnimi strategijami in finančnimi načrti.  

                                                 
33 Baycrest je akademski znanstveni center v Kanadi, ki ima vodilno vlogo na področju geriatričnih bivalnih 

centrov, zdravstvene oskrbe, raziskovanja, inovacij in izobraževanja s posebnim poudarkom na zdravju 

možganov in staranju.  
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11 SKLEPNE MISLI IN PRIPOROČILA 
 

V magistrskem delu sem obravnavala temo, ki mi je zelo pri srcu, in raziskovala tisto, v kar 

osebno zelo verjamem ter osebno zagovarjam. Verjamem in osebno sem se skozi dolgoletne 

izkušnje prepričala o številnih pozitivnih učinkih in koristih prostovoljstva, tako za same 

starejše kot za skupnost in družbo na splošno. Zato me preseneča, da je zelo malo ali celo nič 

raziskovanja na to temo v Sloveniji. Predvsem sem presenečena, ker zaradi dela, ki ga 

opravljam na področju mednarodne in razvojne pomoči, vem, da slovenski modeli aktiviranja 

starejših skozi prostovoljno delo in predvsem projekt »Starejši za starejše« veljajo za primere 

dobre prakse ne le v Sloveniji, ampak tudi mednarodno.  Glede na demografske spremembe, 

s katerimi se soočamo, ter na koncept aktivnega staranja, ki ga mednarodni voditelji 

zagovarjajo kot odziv na spremembe in način ohranjanja kakovosti življenja in zdravja, 

menim, da bi lahko bilo več interesa in več podpore s strani države za razvoj tega področja.   

 

Moje magistrsko delo in raziskava, ki sem jo naredila, je zelo skromen prispevek k 

spodbujanju tega interesa. Prišla sem do nekaterih ugotovitev in spoznanj, ki so zelo 

pomembni, vendar za utemeljitve večjih zahtev so potrebne večje investicije.   

 

Menim, da je raziskava ponudila hipotetično podlago za druge raziskave, ki so vsekakor 

potrebne, če upoštevamo vse koristi, ki jih aktivno staranje in prostovoljno delovanje 

prinašata ter če upoštevamo demografske spremembe, ki nam nalagajo, da se prilagodimo in 

ustvarjamo družbo za vse generacije.  Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj delajo več ženske, 

kako bi lahko pritegnili moške, kako prostovoljno delo vpliva na zdravje, zakaj se morda 

tisti, ki so v slabšem socioekonomskem položaju, več vključujejo kot tisti, ki so v boljšem 

položaju, ter na splošno, kakšni so učinki prostovoljnega dela na zdravje starejših 

prostovoljcev v Sloveniji.   

 

Raziskava je potrdila moja opazovanja v praksi in predvsem trditve, da prostovoljstvo ne 

pride samo od sebe. Na to vplivajo številni dejavniki, ki so lahko v samem posamezniku ali 

v njegovem okolju, in ki so vedno v interakciji. Glede na ugotovitve v raziskavi bi za 

zaključek podala nekaj priporočil predvsem za organizatorje prostovoljcev, kot tudi za 

državo. 



 

149 

 

Organizatorji prostovoljcev: 

 

 Posebno poudariti in vključiti starejše kot ciljno skupino v svojih strategijah 

spodbujanja prostovoljstva – ne le implicitno; 

 Oglaševanje, povabila naj bi bila starejšim prijazna in upoštevala heterogenost v 

populaciji starejših (npr. uporabljati oglasne deske, osebna povabila in ne le preko 

spleta); 

 Poskrbeti za boljšo vključenost medijev v ozaveščanju o pomembnosti prostovoljstva 

starejših; 

 Bolj izkoristiti »zadovoljne« prostovoljce in druge uspešne načine v promociji 

prostovoljstva; 

 V načrtovanju projektov in potrebnih stroškov dati poudarek na usposabljanju 

koordinatorjev ali drugega osebja za redne sestanke s prostovoljci in nudenje podpore 

(refleksija, supervizija); 

 Starejši so skupina, ki ima akumulirano znanje in izkušnje, vendar to nikakor ne 

pomeni, da starejši ne potrebujejo dodatne priprave, usposabljanja in spremljanja med 

delom. Kot v primeru koordinatorjev je potrebno zagotoviti sredstva za usposabljanja; 

 Usposabljanja, kot tudi delo prostovoljcev na splošno, je potrebno načrtovati tako, da 

se jih starejši lahko brez težav udeležujejo (ne predaleč od doma); 

 Delati na boljši koordinaciji in povezovanju organizacij na terenu s ciljem 

preprečevanja podvajanja dela in optimizacije doseganja ciljev; 

 Zagovarjati prostovoljno delo kot cilj aktivnega in predvsem zdravega staranja ne le 

med upokojenci, ampak tudi v aktivni dobi, pa tudi znotraj šolskega sistema; 

 Raziskati in upoštevati želje in interese starejših, tudi glede na spol, v povezavi s 

prostovoljnim delovanjem in v skladu z njimi ponuditi alternative za delovanje; 

 Promovirati različne oblike prostovoljnega dela, upoštevajoč heterogenost v starejši 

populaciji in  sociodemografske dejavnike. 

 

Država:  

 

 Prostovoljno delo starejših vključiti kot poseben cilj v strategijo aktivnega staranja in 

za to načrtovati finančna sredstva; 
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 Zagotoviti bolj trajnostne in zadostne vire financiranja projektov prostovoljnega dela 

starejših v skladu z aktivnostmi, ki jih prostovoljci opravljajo;  

 Vzpostaviti boljši dialog z organizatorji prostovoljstva in izkoristiti pripravljenost 

organizacij in prostovoljcev, da delujejo, kot »podaljšana roka« in pokrijejo potrebe, 

ki jih država ne pokriva (npr. podatki o osebah, ki potrebujejo pomoč); 

 Koncept aktivnega staranja in prostovoljstva podpirati in razvijati v vseživljenjski (že 

v sistemu šolstva) perspektivi in na raziskovalnem področju konceptu nameniti več 

pozornosti in sredstev.  
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Kolarič, Z., Črnak Meglič, A. in Vojnovič, M. (2002). Zasebne neprofitno-volonterske 

organizacije v mednarodni perspektivi. Politični procesi in inštitucije, Vol. 1(19–20), 
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