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Povzetek 

Diplomsko delo obravnava sodelovanje vrtcev z lokalnim okoljem in se osredotoča na 

medgeneracijsko sodelovanje z domovi in s centri starejših. Namen diplomskega dela je priti 

do spoznanj o vzrokih in načinih sodelovanja vrtcev z domovi in s centri starejših ter 

raziskati, kaj si o medgeneracijskem sodelovanju mislijo udeleženi. 

V teoretičnem delu sem predstavila kurikularna izhodišča sodelovanja z okoljem, v 

nadaljevanju pa sem izpostavila prednosti medgeneracijskega sodelovanja ter ovire, ki se v 

sodelovanjih lahko pojavijo. V empiričnem delu sem z uporabo kvalitativne analize 

ugotavljala pogostost in načine sodelovanj med Vzgojno-varstveno enoto pri Osnovni šoli 

Horjul in Centrom starejših Horjul, zanimalo pa me je tudi mnenje intervjuvancev o teh 

sodelovanjih. Podatke sem pridobila s polstrukturiranim intervjujem, na katerega so 

odgovarjali zaposleni v obeh ustanovah in stanovalca Centra. Raziskava je pokazala, da se 

prednosti sodelovanja zavedajo na obeh straneh, vseeno pa vzgojiteljice težko usklajujejo 

medgeneracijska srečanja z ostalimi načrtovanimi projekti. 

 

KLJUČNE BESEDE: medgeneracijsko sodelovanje, vrtec, center starejših, okolje, 

medosebni odnosi, vzgojitelj predšolskih otrok. 

  



 II 

Abstract 

The final thesis discusses cooperation between kindergartens and local environment and 

focuses on intergenerational cooperation with centers of elderly people. The purpose of the 

study is to acknowledge the reasons and ways of cooperation between kindergartens and 

centers of the elderly and to research what the people involved think of intergenerational 

cooperation. 

The theoretical part presents curricular basis of environmental cooperation and exposes the 

benefits of intergenerational cooperation and obstacles which can occur in intergenerational 

cooperation. In the empirical part I used qualitative analysis to determine frequency and 

ways of cooperation between Kindergarten Horjul and Horjul Retirement Center. 

Furthermore, I wanted to find out the opinion the interviewees have on the topic. I gained 

the information with the use of a half-structured interview, which was attended by the 

employees of both institutions, as well as two residents of the Retirement Center. The 

research showed that both sides are aware of the benefits of the cooperation, but kindergarten 

teachers have trouble combining intergenerational cooperation with other planned projects. 

 

KEY WORDS: intergenerational cooperation, kindergarten, retirement center, 

environment, interpersonal relations, kindergarten teacher. 
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1 UVOD 

Živimo v družbi, v kateri se prepletajo življenja pripadnikov različnih generacij. Za uspešno 

delovanje in sodelovanje teh pripadnikov sta potrebna medgeneracijsko sodelovanje in 

solidarnost. Bengtson in Oyama (2007, v Hlebec idr., 2012: 7) opredelita medgeneracijsko 

solidarnost kot socialno povezanost med generacijami. Gre za odnose med ljudmi in za 

preiskovanje vezi, ki povezujejo posamezne vidike s skupinami in skupine med seboj. 

Solidarnost se navezuje na pozitivne vidike povezovanja med ljudmi (toplina, naklonjenost, 

privlačnost, interakcija, nudenje pomoči, ko je potrebna), pri čemer je generacije mogoče 

razumeti na dva načina. Lahko jih razumemo kot skupino v družbi, ki je opredeljena s 

starostjo: mladi, srednjih let in stari. Drugo pojmovanje medgeneracijske solidarnosti pa 

opisuje odnose znotraj družine in njenih članov: med starimi starši, starši in otroki (Hlebec 

idr., 2012: 7). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (1995: 49) nam pove, da je vrtec pri načrtovanju in 

izvajanju dejavnosti vpet v neposredno okolje in upošteva njegove značilnosti, svojo 

ponudbo pa dopolnjuje in bogati z ustanovami in s posamezniki iz tega okolja. Pestrejšo 

ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela se lahko doseže z vključevanjem organizacij, 

društev in posameznikov iz širšega okolja, preko česar se zagotavlja sodelovanje med 

vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in širšim okoljem (prav tam: 28). 

Vrtci po vsej Sloveniji se poslužujejo raznih oblik sodelovanja z okoljem, saj tovrstna 

sodelovanja delo v vrtcih bogatijo in ga delajo še popolnejšega. V diplomskem delu 

nameravam priti do spoznanj o vzrokih in načinih sodelovanja vrtcev z okoljem, poudarek 

pa bo na sodelovanju z domovi in s centri starejših. V empiričnem delu bom raziskala, kako 

Vzgojno-varstvena enota pri Osnovni šoli Horjul sodeluje s Centrom starejših občanov 

Horjul. 
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TEORETIČNI DEL 

2 SODELOVANJE Z OKOLJEM V KURIKULUMU ZA VRTCE 

2.1 Načelo sodelovanja z okoljem 

Kurikulum za vrtce (2007) je nacionalni dokument, ki izhaja iz analiz, predlogov in rešitev, 

ki so uokvirile koncept in sistem predšolske vzgoje v vrtcih, kot tudi iz sprejetih načel in 

ciljev vsebinske prenove celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Je dokument, ki preko 

spoštovanja tradicije slovenskih vrtcev in uporabo novejših teoretskih pogledov na zgodnje 

otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi spreminja, dopolnjuje in 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih. V Kurikulumu za vrtce (prav tam: 10–15) so 

predstavljeni cilji Kurikuluma za vrtce in iz njih izpeljana načela in osnovna védenja o 

otrokovem razvoju in učenju v predšolskem obdobju. Prav tako so navedeni globalni cilji in 

iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih. Med načeli je izpostavljeno načelo 

sodelovanja z okoljem, ki predvideva upoštevanje različnosti in možnosti uporabe naravnih 

in družbeno-kulturnih virov učenja v najbližjem okolju vrtca ter upoštevanje naravnih in 

družbeno-kulturnih specifičnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci. Bela knjiga o vzgoji in 

izobraževanju (1995: 49) to dopolni tako, da je vrtec pri načrtovanju in izvajanju dejavnosti 

vpet v neposredno okolje. Svojo ponudbo dopolnjuje in bogati s sodelovanjem z institucijami 

in s posamezniki iz okolja ter skrbi za stalno partnersko povezovanje z osnovno šolo. 

Vrtec je prostor, ki izraža in ustvarja kulturo. Kot živi organizem se nenehno prilagaja, ker 

je odprt v okolje in v okolju. Vrtec nikoli ni nevtralen prostor, temveč je prežet s kulturo 

(Malaguzzi, 1993, v Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008: 102). Vpetost vrtca v kulturo 

okolja vpliva na možnost doživljanja skupnosti, na program izvajanja dejavnosti, različnost 

ponujenih dejavnosti ter pogostost dejavnosti na prostem (Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar, 

2011; Dolar Bahovec in Kodelja, 1996). Otroci naj bi tako spoznavali ožje in širše družbeno 

in kulturno okolje ter razlike med življenjskimi navadami v različnih družbenih skupinah. 

Oblikovali naj bi osnovo za dojemanje zgodovinskih sprememb, spoznavali tako same sebe 

kot tudi druge ljudi ter odkrili, da se tako ljudje kot okolje, družba in kultura v času 

spreminjajo. Otroci imajo možnost pridobivati konkretne izkušnje za sprejemanje 

drugačnosti ter spoznati, da vsi – otroci in odrasli – pripadajo družbi in so zanjo pomembni 

(Kurikulum za vrtce, 2007: 50). 
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Kurikulum za vrtce (2007: 52) vzgojiteljem ponudi primere dejavnosti, ki so primerne za 

izvajanje v prvem ali drugem starostnem obdobju. Dejavnosti, povezane s sodelovanjem z 

okoljem, ki so primerne za otroke od 1. do 3. leta, so predvsem spoznavanje bližnje okolice 

in pridobivanje različnih izkušenj o svetu; spoznavanje različnih objektov v okolici vrtca, 

kot so trgovine, knjižnice, kmetije, domovi starejših itn. ter seznanjanje z različnimi 

življenjskimi navadami in oblikami družbenega življenja v različnih družbenih skupinah. 

Dejavnosti v Kurikulumu za vrtce (prav tam: 52–53), povezane s sodelovanjem z okoljem, 

ki so primerne za otroke od 3. do 6. leta, so seznanjanje z domačim krajem in spoznavanje, 

kako so ljudje tod živeli in delovali nekoč; spoznavanje pomembnih delov lokalne skupnosti 

s pomočjo obiskovalcev in izletov ter seznanjanje s knjižnico, kmetijstvom, z gledališčem, 

galerijo, bolnišnico, z domom starejših itn. 

 

2.2 Družba kot področje dejavnosti v Kurikulumu 

Ljudje smo del družbenega okolja, v katerem živimo, rastemo in delujemo. Da bi otroci 

lahko sodelovali z okoljem, nanj vplivali in ga pozneje aktivno spreminjali, morajo 

postopoma spoznavati bližnje družbeno okolje in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. 

Otroci se preko spoznavanja svojega domačega kraja seznanijo s tem, kako so ljudje tod 

živeli v prejšnjih časih, poleg tega pa postopoma spoznavajo zgodovinske spremembe v širši 

družbi in svetu (Kurikulum za vrtce, 2007: 48–49). Vključevanje v širše okolje pomeni tudi 

vključevanje v kulturo, v kateri živimo. Osnova za vzgajanje medsebojne strpnosti in 

spoštovanja drugačnosti je poleg vključevanja v lastno kulturo in nacionalno tradicijo prav 

zgodnje seznanjanje z drugimi kulturami in civilizacijami (Kranjc, 2001: 145; Kurikulum za 

vrtce, 2007: 49). 

Otroci naj v vrtcu dobijo konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel, upoštevanja otroka kot posameznika in spoštovanja zasebnosti. Poleg 

tega morajo vsakdanje delo, življenje in dejavnosti v vrtcu omogočiti razvijanje občutka 

varnosti in socialne pripadnosti, ki temelji na nediskriminiranosti in enakosti. Otroci naj 

osvojijo osnovna pravila vedênja in komuniciranja, ki izhajajo iz pojmovanja svobode 

posameznika kot neomejevanja svobode drugih, in imeti dovolj možnosti za razvijanje 

kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje (Kurikulum za vrtce, 2007: 49). 
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2.3 Prednosti sodelovanja z okoljem 

Skupnost je skupina ljudi s podobnimi potrebami, cilji, lastnostmi. Gre za sodelovanje s 

posamezniki, z znanimi ljudmi, s starimi starši itn., ki so v posameznem okolju. Skozi 

skupnost otroci spoznavajo širši svet in značilnosti, ki so pomembne za njihovo skupnost, 

ter tako gradijo občutek pripadnosti. Pomembno je njihovo aktivno spreminjanje in 

soustvarjanje okolja. Pri tem so pomembni tako vzgojitelji kot starši in stari starši ter drugi 

odrasli. Vpetost vrtca v širši družbeni prostor dovoljuje soustvarjanje kulture, hkrati pa ta 

povezanost vpliva na otrokov odnos do življenjske realnosti, kar posredno in neposredno 

vpliva na nastajanje novih vzgojnih vsebin, praks ter novih problemov (Devjak idr., 2011: 

7). 

Okolje, v katerem se otrok ob aktivnem raziskovanju in v interakciji z odraslimi, vrstniki in 

različnimi materiali uči, je izredno pomembno za socialni razvoj otroka. Vrtec je idealen 

prostor za spoznavanje, oblikovanje in izgradnjo pozitivnih medsebojnih odnosov, za kar 

imajo veliko možnosti ob ugodni socialni klimi v oddelku s pomočjo odraslih. Skozi dolgo 

obdobje prilagajanja, učenja in pridobivanja izkušenj postaja otrok vse bolj samostojno in 

socialno bitje. Na to ima velik vpliv okolje, v katerem živi, pomagajo pa mu tudi odrasli. Ob 

tem je zelo pomembno, da se počuti sprejetega in varnega, da ga imajo ljudje, ki ga 

obkrožajo, radi, da ga potrebujejo ter da jim veliko pomeni (Čas, 2008). 

Otrokova aktivnost je vedno odgovor na socialno okolje, skozi socialno interakcijo se 

razvijajo celo mentalne strukture. Vrstniki in odrasli otroku omogočijo, da začuti pomen 

pripadnosti ter razvije samozaupanje. Otrok mora odkriti, kako komunikacija vključuje 

avtonomijo posameznika in skupino vrstnikov (Batistič Zorec, 2003, v Devjak idr., 2008).  

Z vstopom v šolo ali vrtec se otrokovo socialno okolje razširi, s čimer vse več ljudi pridobiva 

čedalje večji vpliv na oblikovanje njegove osebnosti in posledično njegovega socialnega 

vedênja. Vendar pa družina še naprej ostaja pomemben dejavnik socializacije šolajočih se 

otrok. Otrok si že od svojega prvega leta v interakciji s starši postopno pridobiva izkušnje in 

spretnosti za nadzorovanje lastnega vedênja v posameznih dejavnostih, pridobivanje 

izkušenj pa še naraste po drugem letu življenja, ko začne počasi zmanjševati potrebo po 

starševski zaščiti. Zelo pomembno vlogo imajo starši v procesu izoblikovanja samokontrole, 

saj gre za pogoj, da otrok pravilno reagira tudi, ko ni staršev. S samokontrolo ponotranji 

nadzorovanje vedênja in prevzema vse več odgovornosti zanj. Sooblikovalci in notranji 
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usmerjevalci otrokovega vedênja so posamezni značilni vzgojni slogi staršev. Preko njih 

otrok prisvaja socialno sprejemljive standarde obnašanja in si oblikuje samopodobo: kakšen 

je, kaj rad počne, kaj zna storiti (Rakar, 2003). 

V srednjem otroštvu od približno 6. do 9. leta je otrok že zmožen primerjati lastne predstave 

o sebi s tem, kar o njem mislijo drugi. Svojega ravnanja ne regulira samo glede na lastne 

želje, temveč jih s predvidevanjem reakcij drugih na lastna dejanja že prične usklajevati z 

željami in potrebami drugih. Počasi ponotranja vedênjske standarde in vrednote staršev ter 

drugih ljudi, ki tvorijo njegovo socialno okolje. Z vključitvijo otroka v šolo in v različne 

vrstniške skupine v okviru razredne skupnosti in interesnih dejavnosti se pridobivanje 

lastnega nadzora se poveča. Šola pred otroka postavlja nove zahteve po delavnosti in 

uspešnosti ter uvaja sisteme obnašanja v okviru šolskih dejavnosti. Otrokove 

komunikacijske spretnosti se začnejo razvijati, prav tako pa se nadgrajuje njegov repertoar 

socialnega obnašanja ter širijo strategije za nadzor otrokovega izražanja in vedênja. 

Posledično bolje razume pomen sporočil drugih in predvideva njihove reakcije (prav tam). 

Otrok si preko socialnega konteksta začne oblikovati stališča do sodelovanja, uči se, kaj 

pomeni biti prijatelj, sošolec, sprejemati začne različne vloge v šoli in v vrtcu. Bolj in bolj 

usklajuje svoja ravnanja s pričakovanji drugih in se uči prevzemati odgovornost za svoja 

dejanja, s čimer razvija samokontrolo. Vključevanje v različne skupine v šoli pa otroku 

pomaga razvijati vedênjske standarde, ki so osebno zadovoljivi in hkrati družbeno 

sprejemljivi (prav tam). 

Otroci naj bi dobili vpogled v to, da morajo vsi ljudje v neki družbi pomagati in sodelovati, 

da bi ta lahko delovala. V naši družbi smo ljudje med seboj odvisni, da dnevno in v daljšem 

časovnem obdobju dobimo tisto, kar potrebujemo za preživetje in dobro počutje. Vrtec naj 

bi otrokom dal izkušnje in zmožnosti, povezane z družbenimi dogodki. To naj izhaja iz tega, 

kar je otrokom blizu in razumljivo – iz njihovih doživetij v družini in vrtčevski skupini ter 

iz tega, kar srečujejo v bližnjem družbenem okolju. Kulturno osveščeno delo v vrtcu pomaga 

otrokom, da začnejo sebe in svoje okolje postopoma razumevati v večji povezanosti. Otroci 

naj v vrtcu dobijo vpogled v navade in tradicije, ki zaznamujejo različna življenjska obdobja, 

hkrati pa naj se udeležujejo drugih kulturnih fenomenov, kot so igre, prehranjevalna kultura, 

noše idr. (Švedski kurikulum, družba ... in kultura, 2004: 205–206). 



 6 

3 RAZLIKE MED GENERACIJAMI 

3.1 Starost in družba 

Z zniževanjem rodnosti in s podaljševanjem življenjske dobe se struktura prebivalstva vse 

bolj pomika proti starosti (Ramovš, 2003, v Meško, Pungeršek in Meško Štok, 2014: 536). 

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije navajajo, da je od leta 1995 do leta 2016 

delež oseb, starejših od 65 let, z 12,3 % narasel na 18,4 %, trend pa nakazuje, da bo njihov 

delež do leta 2040 narasel do 27,7 % (Statistični urad Republike Slovenije, b.d.). Na drugi 

strani se z napredkom tehnologije in sprememb načina življenja spreminjajo tudi navade 

ljudi v različnih razvojnih obdobjih, zaradi česar prihaja do razlik med generacijami. Zaradi 

vpliva okolja vsako generacijo zaznamujejo dogodki v določenem obdobju, kar vpliva na 

njihovo vedênje in vrednotenje (Meško idr., 2014: 536). 

Starostniki se pogosto srečujejo s težavami, kot so depresija, upadanje gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti, poleg tega pa so bolj dovzetni za razne bolezni. Izmed vseh tegob 

najbolj izstopa osamljenost, ki jim naredi prazno in nevredno tudi njihovo bogato življenjsko 

preteklost (prav tam). Osamljenost čutijo tudi tisti, ki živijo med svojci in so deležni ljubezni: 

imajo otroke, vnuke, sorodnike in dobre sosede. Toda zaradi drugih in novih ljudi, ki jih 

obkrožajo, imajo občutek, da je svet okoli njih vedno bolj prazen. To je mladi svet, ki ga ne 

poznajo in ga niso vajeni. Tistih, s katerimi so odraščali, ni več, tako pa izginja tudi velik del 

njihove mladosti, življenja in dela; odmika se družba, v kateri so živeli, ki se je zanje 

zanimala od malih nog in za katero so tudi sami nekaj pomenili (Trstenjak, 1991). 

Bolj, kot je človek star, bolj se počuti potisnjenega na stranski tir. Priznati mora vodstvo 

ljudem, ki jih je do nedavnega smatral kot nezrele in otročje. Počasi izgubljajo oblast, saj 

njihovi otroci spreminjajo in dodajajo stvari tistemu, kar so sami ustvarili, počutijo se 

prikrajšani tudi v ljubezni otrok, ki je deljena med njih in lastno družino (prav tam). Starost 

je z družbo in družbenim dogajanjem povezana na dva načina. Na eni strani vpliva na 

družbene razmere, na drugi pa gre v veliki meri za družbeno vlogo, ki jo mora vsak 

posameznik, ko preide določeno starostno mejo, hoče ali noče, odigrati (Pečjak, 1998, v But, 

2010: 4). 

V starosti ljudje dozorijo v smeri, v kateri se je človek oblikoval v srednjih letih, zlasti pa 

dozorijo življenjske izkušnje. Prav zato starostniki ob tesnem stiku z mladimi sodoživljajo 

in vpijajo mladostne razsežnosti življenja, da lahko svojo starost živijo polno. Šele ob stiku 
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z otroki se razjasni temeljno življenjsko stališče: starost je popolnoma drugačna od mladosti 

in srednjih let, vendar je enako smiseln del življenja (Ramovš, 2000: 320). 

Ljudje smo socialna bitja. Brez odnosa s soljudmi se ne moremo razvijati in brez sodelovanja 

z ljudmi ne uspevamo. Brez vzajemne pomoči drug drugemu ne moremo preživeti v dnevih, 

kadar smo nemočni, zlasti v času otroštva, pa tudi v času starosti in bolezni ter onemoglosti. 

Vedno v vsakem sodelovanju in pomoči pridobivata obe strani, saj nas povezuje medsebojno 

pretakanje življenjskih izkušenj (Koselj, 2014: 1280). 

 

3.2 Medosebni odnosi 

»Medosebni odnosi so strukture in dogajanja, ki izvirajo iz vsakdanjih interakcijskih situacij 

in komunikacijskih dogodkov, ki odnose vzpostavljajo in potrjujejo« (Nastran Ule, 1997, v 

Koselj, 2014: 1280). Medosebni ali medčloveški odnosi so odnosi med dvema ali več 

osebami, za katere je značilna dlje trajajoča močna in raznolika soodvisnost. Prav takšna 

soodvisnost in medgeneracijska vez sta nastali med nekaterimi otroki in starostniki doma 

skozi vrsto let (Koselj, 2014: 1280–1281). 

Spretnosti v medosebnih odnosih so v veliki meri rezultat učenja v zgodnjem otroštvu, 

pozneje pa jih izvajamo bolj ali manj avtomatsko in o njih niti ne razmišljamo. Medosebni 

odnosi so še posebej pomembni za socialni, čustveni in intelektualni razvoj človekove 

osebnosti. Na osnovi odnosov z drugimi ljudmi si ustvarjamo lastno identiteto, na podlagi 

odziva drugih pa si lahko pomagamo, da o sebi razvijemo čim bolj jasno in točno predstavo. 

V odnosih z drugimi odkrivamo, kdo smo kot osebnost, saj se preko njih naučimo prevzemati 

določene socialne vloge, ki jih vključimo v lastno predstavo o sebi. V vseh medosebnih 

odnosih poskušamo zadovoljevati potrebo po tem, da bi nas drugi potrdili kot osebo, kar 

nam včasih uspe bolj, drugič manj. Iščemo potrditev, ki nam pomaga ohranjevati 

samospoštovanje ali celo občutek bivanja in jo lahko dobimo od kogarkoli, poleg tega pa 

vsakdo potrebuje vsaj dve določeni vrsti odnosov: intimne odnose, preko katerih dobimo 

občutek navezanosti in pripadnosti; ter prijateljske odnose, ki imajo osnovo v skupnih 

zanimanjih in nam dajejo občutek skupnosti (Lamovec, 1991: 7–10). Naše celotno življenje 

je splet različnih odnosov in njegova kakovost je v veliki meri odvisna prav od njihove 

kakovosti. Prav odnosi nam prinašajo občutek izpolnjenosti, sreče in zadovoljstva, lahko pa 

v nas porajajo občutek praznine, razočaranja in nezadovoljstva (Trtnik, b.d.). 
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Za vzdrževanje odnosa sta bistveni okrepitev odnosa in vzpostavitev temeljnega zaupanja v 

odnosu. To dosegamo z nudenjem medsebojne pomoči, izkazovanjem solidarnosti, 

naklonjenosti in medsebojnega spoštovanja (Nastran Ule, 1997, v Koselj, 2014: 1281). 

Medsebojni odnosi so realna potreba vsakega posameznika, saj omogočajo druženje, 

pogovor, delitev, skupne aktivnosti in v njih zadovoljujemo nekatere svoje potrebe, kot so 

potrebe po bližini, varnosti, pogovoru. Vsi ljudje si želimo, da bi bili z ljudmi, ki so nam 

blizu in s katerimi preživimo velik del svojega življenja, v dobrih odnosih in izpolnjujočih 

odnosih. Želimo si spoštljivih, pravičnih, toplih in ljubečih odnosov, v katerih bi drug 

drugemu nudili pomoč in oporo. Človeška potreba po povezanosti, pripadnosti in delitvi 

življenja z drugimi je vir hrepenenja po izpolnjujočih odnosih. Pravijo, da nas obkrožajo 

takšni ljudje, ki so za nas življenjska šola, s katero se učimo razvijati potrpežljivost, 

sprejemanje različnosti, empatijo, odločnost, pogum, postavljanje zase in podobno (Trtnik, 

b.d.). 

Začetki medosebnih odnosov so v obojestranskem spoznavanju, kar vključuje tudi 

samorazkrivanje. To pomeni, da z drugim delimo svoja čustva in reakcije na trenutno 

situacijo, pa tudi tiste podatke iz preteklosti, ki so pomembni za razumevanje naših sedanjih 

reakcij (Lamovec, 1991: 15). 

Glede na globino in trajnost lahko odnose razdelimo na površne oz. manj trajne in globlje 

oz. trajnejše. Pri površnih v odnos vstopamo predvsem zaradi svojega cilja, pri čemer je 

drugi bolj sredstvo za zadovoljitev naše potrebe, na primer, ko gremo po opravkih. Pri 

globljih nam je pomemben pristen človeški stik. Ti odnosi dajejo življenju polnost in nas 

bogatijo. Če se drug drugemu znamo odpreti, se lahko zares srečamo. Medsebojne odnose 

bi lahko razdelili tudi glede na kakovost: odnosi z nekaterimi ljudmi so izpolnjujoči, skladni 

in nas navdihujejo, spet drugi so zapleteni, površni in v nas porajajo občutek praznine in 

nezadovoljstva (Trtnik, b.d.). 

Ena najpogostejših napak, ki jo delamo v medsebojnih odnosih, je želja po spreminjanju 

drugega. Zaradi lastnih pričakovanj, potreb, želja in predstav o skupnem odnosu bi 

mnogokrat radi videli, da se drugi vede tako, kot si mi želimo. Skušamo ga spremeniti, pri 

čemer pa se nanj pretirano ne oziramo, zato je povsem naravno, da se bo začel upirati, kar 

ustvarja vir sporov. Druga skrajnost je pretirano prilagajanje drugemu v odnosu. V tem 

primeru smo za drugega pripravljeni žrtvovati marsikatero svojo potrebo, smo ustrežljivi in 

se podrejamo. Želimo si, da bi nas cenil in sprejel, da bi nas imel rad in nas ne bi zapustil ali 
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pa se podrejamo zgolj zato, da se ne bi kregali. Takšno obnašanje je običajno posledica 

strahov in premajhnega samospoštovanja, zato je učinek ravno nasproten od želenega. Če se 

sami premalo cenimo, nas tudi drugi zares ne bo. Prav tako ne bo spoštoval naših »žrtev«, 

ki so, resnici na ljubo, sebične. Drugemu v odnosu ne želimo ustreči zaradi njega samega, 

temveč zaradi sebe (prav tam). 

Naslednja pogosta napaka v medsebojnih odnosih je, da eden v odnosu od drugega nekaj 

pričakuje, vendar tega ne izrazi dovolj jasno. Drugi zaradi premajhne jasnosti pričakovanj 

ne more izpolniti, zaradi česar je prvi razočaran in lahko prične kuhati zamero. Drugi, ki ne 

more vedeti, kaj se dogaja v glavi osebe, s katero je v odnosu, podzavestno vseeno čuti, da 

nekaj ni v redu in si to razlaga po svoje, a pogosto povsem napačno. Vsak si torej v glavi vrti 

svojo različico, ne da bi se o tem pogovoril z drugim (prav tam). 

Veliko težav v medsebojnih odnosih je tudi posledica neustrezno razdeljene odgovornosti. 

Vsak človek je zaradi svobode delovanja, čutenja in razmišljanja tudi odgovoren za 

posledice svojega ravnanja. Naša odgovornost je vse tisto, kar oddajamo na miselni, čustveni 

in fizični ravni. Podobno je z odgovornostjo drugega. V medsebojnih odnosih pa velikokrat 

mešamo odgovornost. Dostikrat drugega obtožujemo za nekaj, kar je naša odgovornost, 

rečemo na primer: »Ti si me razjezil!« in želimo odgovornost za svojo jezo prevaliti nanj. 

Lahko pa prevzamemo nase odgovornost drugega, ki ni naša – tak primer so skrbne mame, 

ki želijo svoje štiridesetletne sinove vpisati v Šolo čustvene inteligence. Prav zaradi 

neustrezno razdeljene odgovornosti in posledičnega obtoževanja drug drugega nastaja v 

odnosih veliko konfliktov (prav tam). 

Komunikacija je tista, s katero odnose gradimo (in tudi rušimo) in je srce odnosov. Prav 

zaradi neustrezne komunikacije imamo lahko v odnosih veliko težav: mnogokrat drugega 

slabo poslušamo in mu skačemo v besedo, kadar govorimo, pa običajno ovinkarimo, se 

pritožujemo, izsiljujemo, pridigamo in podobno. Odnos lahko še dodatno zapletemo s tako 

imenovanimi dvojnimi sporočili: nekaj mislimo in čutimo, izrečemo pa nekaj povsem 

drugega. Sogovornik je zaradi tega lahko zmeden in si naših besed ne zna povsem razložiti, 

saj čuti, da nekaj ni v redu (prav tam). Ključnega pomena za medosebni odnos je, kako 

poslušamo drugega in kako se mu odzivamo. Od tega je odvisno, kako se bo naš odnos 

razvijal – ali se bomo zbližali ali pa se bo razdalja med obema še povečala. Komunikacija je 

izjemno pomembna za ohranitev zadovoljivih medosebnih odnosov, česar pa se večina ljudi 

ne zaveda in se tudi ne potrudi, da bi partnerju posvetila vso pozornost (Lamovec, 1991: 37). 
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Preko občutka nezadovoljstva lahko spoznamo, da je v medsebojnem odnosu potrebno nekaj 

spremeniti, kar nas spodbudi k izboljšavi odnosa. Seveda lahko zaradi nezadovoljstva tudi 

ves čas tarnamo, se pritožujemo in čakamo, da se bo spremenil drugi ali pa ga skušamo sami 

spremeniti. Tako je pač lažje, kot pa da bi kaj spremenili pri sebi. Veliko učinkoviteje in 

bolje pa se je ustaviti in razmisliti o lastni odgovornosti za stanje v odnosu s katerokoli osebo. 

Potrebno je čim bolj objektivno razdeliti odgovornost v medsebojnem odnosu, pomembno 

se je naučiti komunikacijskih spretnosti, ustreznega ravnanja s čustvi, prebujanja empatije 

in inteligence srca. Vsa vložena energija v delo na sebi se bo poznala tudi v medsebojnem 

odnosu in morda bo celo spodbudila drugega, da nam bo sledil. V medosebnih odnosih se 

učimo sprejemanja različnosti in spoštovanja svobodne volje drugega (Trtnik, b.d.). 

 

4 MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE 

4.1 Opredelitev medgeneracijskega sodelovanja 

Medgeneracijsko sodelovanje pomeni obnavljanje in negovanje temeljnega odnosa med 

ljudmi. Taki odnosi dajejo varnost, življenjsko moč in energijo, saj stara generacija zapusti 

veliko svojih izkušenj in modrosti, mlada pa se zaveda pomena kakovostnega staranja 

(Postružnik, 1999, v Meško idr., 2014: 537). Medčloveška komunikacija in poglobljeno 

doživljanje sta vredna in zanimiva mlajši generaciji. Medgeneracijska solidarnost v 

povezanosti generacij je temelj vsake družbe in njenega trajnostnega razvoja (Meško idr., 

2014: 537). 

Medgeneracijsko povezovanje je bilo v polpretekli dobi zanemarjano ali celo ovirano, zdaj 

pa v strokovnih razpravah dobiva vedno večjo pozornost in posledično vedno večje 

zanimanje s strani države in organizacij civilne družbe (Ramovš, 2000: 315; Žorž, 2006: 8–

9). V preteklosti je bilo socialno delo pozorno samo na nekatere človeške razsežnosti, 

navadno na družbeno ali duševno, za kakovostno starost pa je potrebna pozornost na 

celotnega človeka (Ramovš, 2000: 315). 

Človek je družbeno bitje, kar pomeni, da je njegovo preživetje vezano na sobivanje in 

povezovanje z drugimi ljudmi. Razvija in oblikuje se tako kot posameznik in kot del družbe, 

zaradi česar potrebuje povezanost z drugimi ljudmi in s pripadniki različnih generacij. V tem 

smislu je sožitje generacij ključni element preživetja posameznika in družbe kot celote. Ko 
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pripadniki mlade, srednje in starejše generacije spoznavajo in tudi sprejemajo zakonitosti 

mladosti, srednjih let in starosti, ko se naučijo veseliti sebe, svoje generacije in obeh drugih, 

tedaj v sebi in drugih dveh generacijah odkrivajo komplementarne zmožnosti in možnosti za 

medsebojno dopolnjevanje za kakovostno sožitje generacij (Ramovš, 2009: 104–105, v Mali 

in Nagode, 2009: 218). 

Za medgeneracijsko sožitje je potrebno spodbujati komunikacijo med generacijami, jim 

nuditi podporo pri delovanju za večjo solidarnost, za prenos znanja in izkušenj, pri 

ozaveščanju posluha za sočloveka, ki naj se odpove zgolj sebičnim ciljem. Zaradi različnih 

vrednot in kulture se pri generacijah ustvarjajo različni učinki pri sodelovanju, tako pozitivni 

kot negativni. Bistvo medgeneracijskega sodelovanja je v prenašanju izkušenj od starejših 

na mlade, mladi pa prinašajo veselje in radost starejšim (Meško idr., 2014: 537). Potrebno 

je vzpostavljati vzgojo za strpnost in medsebojno razumevanje ter razvijati pozitivno podobo 

staranja in starejših ljudi v družbi (Kralj, 2009). 

Cilji medgeneracijskega povezovanja so predvsem: 

– ohranjanje avtonomije in individualnosti starejših, saj to pri njih spodbuja lastno 

odgovornost, ustvarjalnost in samostojno življenje; 

– ohranjanje stikov z družino, s sosesko in z vrstniki; 

– skrb za dostopnost do informacij o vsem, kar je za starejše pomembno; 

– razvoj mladostnikove ali otrokove samozavesti; 

– učenje mlajših moralnih in etičnih razsežnosti medčloveških odnosov (Majhenič, 

1999, v Erenda, Suklan, Roblek in Meško, 2014: 5). 

Medgeneracijski odnosi pomembno pozitivno vplivajo na družbo in širšo skupnost. Rušijo 

stereotipe in predsodke med generacijami, saj spodbujajo sprejemanje, razumevanje in 

sodelovanje med predstavniki različnih generacij ter izmenjavo mnenj in pogledov med 

generacijami. Spodbujajo solidarnost v družbi ter krepijo socialne vezi in sožitja. 

Posamezniki z medgeneracijskim udejstvovanjem kvalitetno izrabijo prosti čas, med 

generacijami pa se predajajo in ohranjajo znanja, spretnosti in izkušnje. Udeleženci dobijo 

širši pogled na posamezne vrednote, dogodke in pojave v družbi in pomembno prispevajo k 

ohranjanju tradicije (Arko, Goričan, Kovač in Novak, 2011: 9). 
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4.2 Stereotipi in predsodki o medgeneracijskih odnosih 

Stereotipi o medgeneracijskih odnosih so skupek pojmov, s katerimi se označujejo 

posamezne generacije. Najpogosteje gre za opise karikiranih lastnosti pripadnikov določene 

generacije, pri čemer so te lastnosti poudarjene do te mere, da postanejo posmehljive ali celo 

žaljive. Običajno se pojavljajo v negativni obliki in so zaradi vnaprejšnje presoje opravičilo 

za diskriminatorno obnašanje (Arko idr., 2011: 25). 

K slabšanju odnosov med generacijami prispevajo tudi strokovnjaki različnih strok, ki se 

trdovratno držijo preživelih stereotipov o starejših in staranju in s tem oblikujejo podobo o 

starejših pri mlajših generacijah. Za gospodarstvenike so starejši delavci neproduktivni, 

prepogosto izostajajo z dela zaradi bolezni, za socialno stroko so vsi starejši potrebni varstva, 

zdravstveni delavci imajo vse starejše za bolnike, politiki označujejo vse organizirane 

skupine starejših, ki so preživele politične spremembe v devetdesetih, za ostanek 

»zločinske« preteklosti. Tudi pri nas mlajše generacije, ki jih spodbujajo razni strokovnjaki 

in »strokovnjaki«, na starejše pogosto gledajo kot na bolno in invalidno skupino, ki nič ne 

prispeva k razvoju družbe in je odvisna od socialne države. V zadnjih letih se je pojavil drug 

stereotip o starejših kot skupini zdravih, finančno preskrbljenih ljudi, ki izrabljajo socialno 

državo, čeprav bi lahko storitve plačevali sami. Tu se kaže stereotipni odnos srednje 

generacije do starejših, saj ne upoštevajo, da polovica starejših od 69 let v Sloveniji živi 

popolnoma samostojno (Kožuh Novak 2015, v Golob in Kožuh Novak, 2015), 35 % pa jih 

potrebuje le občasno pomoč, kjer so pred obremenjenimi otroki primarna izbira za pomoč 

partnerji, sosedje in prijatelji. O vsem, kar naredijo starejši za mlajše generacije, pa tako 

politiki kot strokovnjaki molčijo, na kar opozarjajo mednarodni strokovnjaki, ki raziskujejo 

pogoje sožitja v dolgoživih družbah (Piekkola 2004, v Golob in Kožuh Novak, 2015). 

Javno podobo starosti ljudje najpogosteje povezujejo z umikom iz družbenega življenja, 

izgubami, s problemi in težavami. Preživelo pojmovanje starosti je prevladujoči socialni 

stereotip o starejših ljudeh, ne glede na stopnjo izobrazbe, starost ali poklic. Jasno se pokaže 

že pri predšolskih otrocih, ki pravijo, da starejši ne znajo, niso sposobni, so sitni, mirujejo, 

naj poslušajo mlajše, niso samostojni, nosijo naj temne barve, posedajo, ležijo in se ne 

ukvarjajo s športom. Javno podobo starejših ljudi je potrebno popraviti, poleg tega pa 

izdatneje in odločneje podpirati pobude in projekte, ki vodijo v sodelovanje, sožitje in 

solidarnost med generacijami (Hamler, 2012: 14). 
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Stereotipi in predsodki se pojavljajo tudi na strani tretje generacije o prvih dveh, in sicer: 

starejši projicirajo svojo mladost v mladost mladih, kar je povsem nezdružljivo, mladi manj 

delajo in se več zabavajo, so hitri in površni. Nastali paradoks je potrebno odpraviti z 

različnimi ukrepi na družbeni in individualni ravni. Kvaliteta življenja vseh generacij je 

odvisna tudi od tega, koliko so zadovoljene njihove psiho-socialne potrebe. Ni dovolj, da 

imajo starejši v poznejših letih zgolj svobodo. Poleg slednje potrebujejo tudi družbene 

možnosti za socialne stike, za ustvarjanje, delo, druženje, pripadanje, dajanje, prejemanje 

(Findeisen, 2007, v Hamler, 2012: 15). Pri predsodkih in stereotipih gre za neupravičeno 

posploševanje nekaterih lastnosti na vse posameznike v skupini (Hamler, 2012: 15). 

Ko se pojavijo predsodki, ki so usmerjeni na negativne lastnosti posamezne generacije, in se 

začne posameznike gledati skozi tovrstna očala, je konec vsakršnih možnosti sodelovanja 

med generacijami. Predsodki in stereotipi so prisotni v veliki meri, zaradi česar jih je 

potrebno ozavestiti in dati vsakemu udeležencu medgeneracijskega sodelovanja priložnost, 

da se izkaže kot posameznik. Prav medgeneracijske aktivnosti so odličen način za 

premagovanje stereotipov, saj ne gre le za druženje, ampak tudi za sodelovanje in 

soustvarjanje različnih generacij (Arko idr., 2011: 25). 

 

4.3 Medgeneracijsko sodelovanje v družinah 

Družina je osnovna človeška celica, ki omogoča posamezniku relativno varno preživetje. G. 

Čačinovič (1998, v Golob in Kožuh Novak, 2015) govori o družini kot o prostoru, kjer se 

človek mora naučiti preživeti. Družina je bila in ostaja ključni dejavnik socializacije skozi 

življenje. Medgeneracijsko družinsko socializacijo lahko opredelimo kot vseživljenjsko 

vzajemno vplivanje med generacijami znotraj družine, ki se dogaja v spreminjajočih se 

socialnih in zgodovinskih pogojih (Kemp, 2007, v Kump in Jelenc Krašovec, 2013: 14). 

Socializacija vključuje tako namerno kot tudi nenamerno prenašanje stališč in ravnanja med 

generacijami (Clausen, 1968, v Uhlenberg in Mueller, 2003: 126, v Kump in Jelenc 

Krašovec, 2013: 14), pri čemer ne gre za enosmeren proces, temveč za odnose med vsemi 

pripadniki družine: med otroki in odraslimi ter med odraslimi člani družine. Ti odnosi 

vplivajo na trenutno in poznejše življenje vseh članov družine (Kump in Jelenc Krašovec, 

2013: 14). Socialno učenje v družini je tesno povezano z interakcijami, s komunikacijo in s 

kvaliteto odnosov v družini. Na ustvarjanje družinskih interakcij in vzajemnega učenja 
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vplivajo vsi člani družine, se pa hkrati postavlja vprašanje, ali pri tem nekateri člani družine 

morda ne izvajajo pritiska na druge člane družine (Reiss, v Fitzpatrick in Ritchie, 2004: 577, 

Kump in Jelenc Krašovec, 2013: 15). 

Medgeneracijsko učenje v družinah je stoletja pomenilo priložnostno prenašanje znanja, 

veščin, kompetenc, norm in vrednot med generacijami. Za takšno učenje je značilno, da stari 

starši delijo svojo modrost in izkušnje z mlajšimi člani družine, ti pa jih spoštujejo zaradi 

njihovega ohranjanja vrednot, kulture in edinstvenosti družine (Hoff, 2007, v Kump, 2009: 

231). Namen medgeneracijskih izmenjav v družini je tudi v njenem ohranjanju povezave s 

preteklostjo, ki se prenaša na nove generacije. Newman in Hatton-Yeo (2008, v Kump, 2009: 

231) opozarjata na pojav novih, nedružinskih primerov medgeneracijskega učenja, ki so 

posledica sprememb na demografskem, socialnem in ekonomskem področju. Spreminja se 

tudi struktura družin: vse več je družin z obema zaposlenima staršema, število enostarševskih 

družin narašča, hkrati pa je vse manj razširjenih družin, ko v bližnji soseski ali v istem 

gospodinjstvu živi skupaj več generacij. Prostorska ločenost jedrne družine od razširjene 

krči priložnosti za ustaljeno medgeneracijsko učenje in podporo. 

Razmerja v družini se opazneje spreminjajo zadnjih dvesto let. V klasični večgeneracijski 

družini v predinformacijski družbi so imeli stari starši pomembno vlogo v vzgoji vnukov, 

kar je vzdrževalo medgeneracijske vezi in je tudi vplivalo na položaj starejših v družini 

(Golob in Kožuh Novak, 2015). Ker ni bilo šol, so se otroci nekoč učili in vzgajali ob svojih 

starših. Toda starši, ki so bili na višku svoje življenjske moči, so svojo moč vlagali v delo in 

boj za preživetje, zato jim je časa za vzgojo primanjkovalo. Več časa so imeli stari starši, ki 

tolikšnega napora niso več zmogli. Imeli so tudi več izkušenj in so na otroke lahko prenesli 

več znanja (Žorž, 2006: 24–25). Z osamosvojitvijo mladih in pogosto selitvijo mladih družin 

stran od staršev se vezi med starimi starši in vnuki rahljajo (Golob in Kožuh Novak, 2015). 

Ker je veliko starih staršev v današnjih časih prav tako zaposlenih, je pomoč pri vzgoji 

omejena, vendar je čustvena opora še vedno najpomembnejša. Stari starši pomagajo v 

viharnih časih, starši pa ohranijo nadzor. Največji dar, ki ga prinesejo stari starši, je 

brezpogojna, samoumevna ljubezen (Žorž, 2006). Stari starši lahko uživajo z dojenčkom, ne 

da bi si belili glavo s skrbmi, kako se obnaša in kdaj naj bodo strogi z njim – po dolgih letih 

starševstva je zanje pravo olajšanje, da lahko otroka samo ljubeče negujejo in jim ga ni 

potrebno disciplinirati. Za otroka pa so zelo dobrodošle znane osebe, katerih ritem, vedênje 
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in načini reagiranja se ne spremenijo, saj s tem otroku utrjujejo občutek stalnosti (Brazelton, 

1999, v Koselj, 2014). 

Stari starši imajo določene predstave o svoji vlogi do vnukov ter o tem, kako naj bi se vedli 

do njih. V raziskavi C. L. Kemp (2004, v Mlakar, 2015: 6–7) navajajo svoja pričakovanja 

glede vloge starih staršev. Prvi vidik je, da se v življenja vnukov ne vmešavajo, jih ne 

kritizirajo, jim ne dajejo nezaželenih nasvetov in ne spreminjajo njihovih življenjskih 

odločitev. Prav tako naj bi stari starši svoje vnuke brezpogojno sprejemali, jim nudili oporo 

na socialnem, čustvenem in materialnem področju. V družini vidijo svojo vlogo tudi v tem, 

da so učitelji in vzorniki, saj imajo zaradi svojih let veliko izkušenj. Podobno so pokazali 

tudi rezultati raziskave, ki sta jo opravili S. Kump in S. Jelenc Krašovec (2013: 25), kjer se 

je izkazalo, da starejša generacija v večini družin na mlajše prenaša vrednote, kot so 

poštenost, skromnost, pridnost, spoštljivost, resnicoljubnost, vztrajnost, delavnost, varčnost, 

ohranjanje družinske tradicije itn. ter tudi praktična in uporabna znanja in spretnosti, kot so 

različne ročne spretnosti, kuhanje in vzgojni nasveti.  

Mladi so z medgeneracijskem odnosom zadovoljni, ko stari starši prevzamejo vlogo 

skrbnika, vzornika in nosilca tradicije. Kot nosilci tradicije stari starši ohranjajo rituale in 

izkušnje iz preteklosti, prav pripovedovanje o preteklosti pa daje vnukom občutek varnosti 

in pripadnosti. Vnuki tudi poročajo, da imajo v njihovem življenju večji vpliv stari starši, ki 

so jim za vzor. Mlajši vnuki zaznavajo odnos s starimi starši drugače kot mladi odrasli, 

slednji pa z odnosom niso nič bolj zadovoljni, če stari starši prevzemajo vlogo vzornika in 

skrbnika. Mladi odrasli tudi poročajo, da so bolj zadovoljni z odnosom s starimi starši, ko 

jim nudijo pomoč in podporo tudi takrat, ko živijo daleč stran od njih (Taylor, Robila in Lee, 

2005, v Mlakar, 2015: 6). Kljub različni pogostosti stikov in intenzivnosti vzajemnih 

odnosov skoraj v vsaki družini poteka neke vrste učenje, ki spodbuja sodelovanje in dajanje 

pomoči med generacijami ali pa vsaj pomaga pri vzpostavljanju medosebnih odnosov 

(Kump in Jelenc Krašovec, 2013: 26).  
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4.4 Medgeneracijsko sodelovanje v vrtcu 

Vrtec postaja ustanova, ki med drugim otroke uči vzpostavljati širše socialne mreže, kot je 

sodelovanje s starejšimi preko družinskih vezi in z domovi in s centri starejših v kraju. 

Programi medgeneracijskega druženja so pomemben vidik socialnega učenja, v katerem 

predšolski otroci prevzemajo določene izkušnje starejših, doživljajo prijetne skupne trenutke 

itd., sami pa s svojo igrivostjo, neposrednostjo in odprtostjo prispevajo k izboljšanju 

kvalitete življenja varovancev doma, članov društva upokojencev, svojih babic, dedkov itd. 

S tem ugodijo razvojni potrebi starostnikov po medgeneracijski povezanosti z vnuki in 

drugimi mladimi ljudmi, otroci pa dobijo priložnost za pridobivanje vse bolj kompleksnih 

socialnih veščin ter se seznanjati z razlikami med ljudmi različnih starosti (Rupnik, 2009). 

Otrokom moramo že v najzgodnejšem obdobju privzgojiti čut za sočloveka, občutek za 

starejše, bolne, invalide in drugačne. Prav v najzgodnejšem obdobju se ob dozorevanju 

možganskih struktur otrokom oblikuje in utrdi relacijska matrica, ki jih bolj ali manj določa 

celo življenje. Prav zato je izrednega pomena, da otrokom nudimo dejavnosti in vsebine, 

kjer se razvijata empatija in čut za sočloveka. Vzajemnost med generacijami je izrednega 

pomena, poleg tega pa je tak način življenja priložnost in možnost za vseživljenjsko učenje 

zaradi česar je potrebno negovati odnose med ljudmi (Čujež, b.d.). 

 

4.5 Prednosti medgeneracijskega sodelovanja v vrtcu 

Otroci preko medgeneracijskih dejavnosti širijo socialne in podporne mreže, si nudijo 

medsebojno pomoč in podporo. S sodelovanjem so vključeni v družbo in iščejo skupne in 

povezovalne elemente med različnimi generacijami, hkrati pa vzpostavljajo občutljivost za 

sočloveka. Otroci pridobivajo veščine s področja prenašanja znanj, pridobivajo izkušnje, 

povezane s kulturo in tradicijo, ter se učijo sodelovanja (Arko idr., 2011: 9–10). 

Medgeneracijsko udejstvovanje vpliva tudi na osebnostni razvoj. Otroci pridobivajo socialne 

veščine, kot so komunikacijske, reševanje skupnih nalog itn.; pridobivajo na samopodobi, 

samospoštovanju in krepijo samozavest; razvijajo empatijo in solidarnost; spoznavajo 

življenje in svet pripadnikov drugih generacij ter spoznavajo skupne elemente med njimi, 

gradijo zaupanje med generacijami in zadovoljujejo osnovne življenjske potrebe (prav tam: 

11). 
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Medgeneracijsko sodelovanje močno pripomore k solidarnosti, strpnosti in dobrim 

odnosom. To kažejo tudi rezultati ameriške raziskave, v kateri so ugotovili, da 

medgeneracijski odnosi vzdržujejo družbeni nadzor, spodbujajo blaginjo in povečujejo 

občutek varnosti (Brevard idr., 2013, v Erenda idr., 2014: 4). 

Programi medgeneracijskega sodelovanja spodbujajo pozitivno socialno vedenje otrok in 

mladostnikov in jim pomagajo dosegati višje cilje (Friedman, 2002, v Horgan in Fees, 2016). 

Otroci začnejo ceniti življenje, saj se naučijo videti vrednost starostnikov, poleg tega pa se 

naučijo spoštovanja starejših (NASSP, 1998, v Horgan in Fees, 2016). Prav tako razvijejo 

občutek kontinuitete in pomembnosti življenjskih obdobij (McGuinn in Mosher-Ashley, 

2002, v Horgan in Fees, 2016). 

Tradicionalne socialne mreže dandanes delujejo veliko bolje, če se ljudje v njih namensko 

odločijo za izobraževanje o medgeneracijskih odnosih, staranju in starosti. Ko se to zgodi, 

se v njihovem okviru mimogrede izoblikujejo povsem nove oblike sožitja generacij in 

odnosov, ki prinašajo lepše in boljše življenje ter medgeneracijsko sožitje (Ramovš, 2003, v 

Erenda idr., 2014: 5). Za sožitje potrebujemo pozitivno komunikacijo med generacijami, 

povečano vlogo sosedske, lokalne in drugih skupnosti ter sodelovanje mladih in starejših za 

ustvarjanje kakovostnega življenja. Družba prav zato krepi medgeneracijsko sodelovanje z 

uvedbo različnih programov za mlade in starejše, prek katerih krepi aktivnost starejših, 

razvija ustvarjalnost mladih in povezuje generacije. Družba se vse bolj zaveda, da sta od tega 

odvisni kakovost življenja in prihodnost naslednjih generacij (Fivush idr., 2011, v Erenda 

idr., 2014: 5). 

Sodelovanje med generacijami prinaša novo kvaliteto življenja sodelujočim, nudi občutek 

sprejetosti, varnosti in smiselnosti, lajša osamljenost, krepi duševno in telesno zdravje, 

utrjuje in širi socialne mreže ter pomeni konkretno pomoč. V vsakem obdobju svojega 

življenja naj bi človek imel možnost za druženje, sobivanje in sodelovanje z vsemi 

generacijam. To je pomembno za pripadnike vseh starosti za vseživljenjsko učenje. Potrebno 

bi bilo zagotoviti dovolj organiziranih struktur za sožitje generacij, saj se ljudje najbolj 

povežemo med seboj takrat, ko se za nekaj zavzemamo ali ko nekaj ustvarjamo skupaj (Kralj, 

2009). 

Prednosti sodelovanja z domovi upokojencev se zavedajo tudi vzgojitelji v vrtcih. Druženje 

predšolskih otrok s starejšimi razumejo kot nekaj plemenitega, saj skozi druženje, ki bogati 



 18 

ljudi tako na eni kot na drugi strani, ustvarjajo sožitje med generacijami. Pomeni jim tudi 

izmenjavo mnenj, izkušenj, hkrati pa želijo starejše kar najbolj razveseliti s tem, kar jim 

lahko ponudijo: z nežnimi igrivimi otroškimi pesmicami, deklamacijami, s plesom, 

pogovorom, stiskom roke. V domovih upokojencev medgeneracijsko sodelovanje razumejo 

kot spodbujanje dialoga med generacijami; kot nudenje podpore med posamezniki različnih 

generacij, kot soustvarjanje, prenos znanja in izkušenj. Medgeneracijsko učenje preko 

izmenjave informacij, razmišljanj, občutenj in izkušenj med dvema generacijama obogati 

vse vključene. Cilj medgeneracijskega učenja pa je povezati pripadnike različnih generacij 

v namenske, obojestransko koristne dejavnosti, s čimer se zavzemajo za povečanje 

razumevanja in spoštovanja med generacijami (Čujež, b.d.).  
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5 CENTER STAREJŠIH OBČANOV HORJUL 

Center starejših Horjul je zasebni socialnovarstveni zavod s koncesijo, ustanovljen leta 2005 

in je del družbe DEOS, ki združuje osem centrov starejših. Stoji blizu občinskega trga in pod 

robom gozda, kjer se vzpne pot na Koreno, ki je znano kot lepo razgledišče in izletniška 

točka (O Centru Horjul, 2017). 

 

Slika 1: Center starejših Horjul (vir: O Centru Horjul, 2017) 

Center je razdeljen na enote A, C in D in varovano enoto s povečanim nadzorom za 

stanovalce z demenco. Na oddelkih imajo dnevne prostore s čajno kuhinjo in televizorjem, 

kjer se stanovalci radi zadržujejo in družijo. Vsakega obiskovalca najprej sprejmejo na 

recepciji, kjer je tudi na voljo prostor za druženje s stanovalci ali svojci. Center ima prostor 

za fizioterapijo, delovno terapijo, domsko kapelo, bife s teraso. Na voljo so tudi frizer, 

pediker in maser. V neposredni bližini centra so cerkev, pošta, lekarna, trgovina in knjižnica 

(prav tam). 

V Centru se zavedajo, da so družabni stiki izjemo pomembni in v današnjem hitrem načinu 

življenja vse preredki. Srečanja z otroki, vnuki, pravnuki in drugimi so za stanovalce 

neprecenljiva. Ta srečanja so za zaposlene v centru odličen vir informacij, obiskovalcem pa 

lep spomin na druženje z najbližjimi (prav tam).  
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EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 

Način življenja v sodobni družbi zaradi poveličevanja produktivnosti, storilnosti in lova za 

zaslužkom zmanjšuje pomen medsebojnih odnosov med vsemi tremi generacijami. 

Pripadniki mlade, srednje in starejše starostne skupine se le redko družijo pri delu, razvedrilu 

ali drugih oblikah skupnega sodelovanja. Izkušnje, modrost starih ljudi in posledično 

vrednost starosti izgubljajo na veljavi zaradi hitrega razvoja znanosti in znanja na vseh 

področjih. Poleg tega tudi ni vzpostavljenih sistemov za medsebojno komunikacijo vseh treh 

generacij. Mladi ljudje zaradi tega pogosto niti nimajo možnosti za vzpostavitev 

komunikacije s starimi ljudmi, kadar pa ta možnost obstaja, komunikacija med njimi ne 

steče. Človek kljub mogočnemu napredku znanosti in tehnologije še vedno ostaja socialno 

bitje. Potrebuje stike in druženje z drugimi ljudmi ter prenašanje znanja in modrosti med 

generacijami (Mali, 2009: 245). Cilj medgeneracijskega sodelovanja je povezati ljudi v 

dejavnosti, s katerimi se spodbuja večje razumevanje in spoštovanje med generacijami in ki 

lahko prispevajo tudi k izgrajevanju bolj povezanih skupnosti. V uspešnih medgeneracijskih 

programih se krepijo samopodobi obeh generacij ter medsebojno razumevanje mlajše in 

starejše generacije (Hatton-Yeo, 2007, v Kump, 2009: 232). 

V današnjem času medgeneracijsko sodelovanje dobiva vedno večji pomen, prav tako tudi 

strpnost med generacijami. Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer se aktivno uči, pridobiva 

spretnosti za življenje ter razvija vrednote v družbi različnih generacij. Strokovni delavci s 

čutom za vzgojo poskrbijo za interakcijo otrok s starejšimi občani ter s kritičnim mišljenjem 

zavračajo stereotipe, ki so nastali v družbi skozi čas. Integracija otrok v ustanove, kot so 

domovi starejših, je danes vedno pogostejša in zaželena (But, 2010: 1). 

Namen diplomskega dela je raziskati, kako Vzgojno-varstvena enota pri Osnovni šoli 

Horjul1 sodeluje s Centrom starejših občanov Horjul2. Zanima me, kako pogosto prihaja do 

interakcij med stanovalci Centra starejših in otroki iz Vzgojno-varstvene enote pri OŠ 

Horjul, kakšne odnose imajo otroci do stanovalcev Centra, kaj si o sodelovanju mislijo 

zaposleni in vodje ustanov ter kaj o sodelovanju menijo stanovalci Centra. Raziskala sem 

                                                
1 V nadaljevanju vrtec. 
2 V nadaljevanju Center starejših. 
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tudi, katerih oblik in metod sodelovanja se vzgojitelji poslužujejo in na kakšen način izbirajo 

vrste sodelovanja. 

 

7 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

V diplomskem delu sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

R1: Kako pogosto Vzgojno-varstvena enota pri OŠ Horjul sodeluje s Centrom 

starejših občanov Horjul? 

R2: Katere oblike sodelovanja so najpogostejše med Vzgojno-varstveno enoto pri 

OŠ Horjul in Centrom starejših občanov Horjul? 

R3: Kakšne aktivnosti se odvijajo med sodelovanji? 

R4: Kakšno je mnenje vzgojiteljev o sodelovanju vrtca s Centrom starejših Horjul? 

R5: Kaj o sodelovanju z vrtcem menijo stanovalci Centra starejših Horjul? 

 

8 METODOLOGIJA 

8.1 Raziskovalna metoda 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila kvalitativno metodo raziskovanja, in sicer 

individualni polstrukturirani intervju. Za intervjuvance sem pripravila okvirna vprašanja ter 

jim po potrebi postavila kakšno podvprašanje. 

8.2 Vzorec 

V vzorec sem zajela dva stanovalca Centra starejših občanov Horjul, direktorico Centra 

starejših Horjul, delovno terapevtko Centra starejših Horjul, pomočnico ravnatelja Vzgojno-

varstvene enote pri Osnovni šoli Horjul, vzgojiteljico iz prvega starostnega obdobja in 

vzgojiteljico iz drugega starostnega obdobja. 

8.3 Postopek zbiranja podatkov 

Uporabila sem kvalitativno tehniko zbiranja podatkov, in sicer individualni polstrukturirani 

intervju. Postopek zbiranja podatkov je potekal v časovnem razponu enega meseca, od 

sredine septembra 2016 do sredine oktobra 2016. Za srečanja sem se dogovorila individualno 

v vrtcu in v Centru starejših Horjul. Vse intervjuje sem posnela na mobilni aparat, s čimer 
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sem sodelujoče v raziskavi seznanila in so se s tem strinjali, nato sem jih transkriptirala (v 

prilogi). 

8.4 Obdelava podatkov 

Pridobljene podatke sem kvalitativno obdelala z uporabo kvalitativne vsebinske analize. 

Analizirano besedilo sem interpretirala, s kategoriziranjem besedila pa sem skušala pojasniti 

proučevan problem. 

 

9 INTERPRETACIJA PODATKOV 

9.1 Pogostost sodelovanja VVE pri OŠ Horjul s Centrom starejših Horjul 

Najprej nas je zanimalo, kako pogosto VVE pri OŠ Horjul sodeluje s Centrom starejših 

občanov Horjul. 

Tabela 1: Pogostost sodelovanja VVE pri OŠ Horjul s Centrom starejših Horjul 

 Pomočnica 
ravnatelja 

Vzgoji-
teljica 1 

Vzgoji-
teljica 2 

Direktorica 
Centra 

starejših  

Delovna 
terapevtka Stanovalec Stanovalka 

Sprotno 
dogovarjanje X    X   

Načrtovano 
v LDN X       

V LDN 
določena 
dotična 
oseba 

X       

Odvisno od 
vrtca in 

vzgojiteljic 
   X    

Odvisno od 
bolezenskih 

stanj 
X       

Predvideni 
vsaj dve 
srečanji 

(pust in dan 
žena) 

  X   X X 
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Glede na odgovore intervjuvank lahko zapišemo, da vrtec s Centrom starejših sodeluje že 

več let, se pa občasno kot ovira pri sodelovanju pojavljajo bolezenska stanja otrok in 

stanovalcev. Kot pravi pomočnica ravnatelja, vrtec sodelovanje načrtuje v letnem delovnem 

načrtu vrtca kot obliko sodelovanja z ustanovami v kraju in kot obogatitveno dejavnost vrtca, 

pri čemer je za sodelovanje s Centrom starejših Horjul zadolžena dotična oseba. To se ujema 

z zapisom v Letnem delovnem načrtu Osnovne šole in VVE pri OŠ Horjul (Letni delovni 

načrt Osnovne šole Horjul in Vzgojno-varstvene enote pri OŠ Horjul, 2016), kjer je 

opredeljeno kot način povezovanja in sodelovanja zavoda z lokalno skupnostjo. V LDN so 

medgeneracijske dejavnosti uvrščene med vzgojne proaktivne in preventivne dejavnosti, 

večji poudarek pa je na sodelovanju šole s Centrom starejših Horjul (prav tam). 

 

Slika 2: Preganjanje zime s pustnim rajanjem (vir: Pust, 2014) 

Stanovalca Centra, vzgojiteljici in pomočnica ravnatelja pravijo, da s Centrom starejših 

običajno sodeluje ena skupina starejših otrok nekajkrat letno – otroci stanovalce Centra 

tradicionalno obiščejo za dan žena in dan mučenikov, pri čemer jih obdarijo s skromnim 

izdelkom, obiščejo pa jih tudi na pustni torek. Število sodelovanj je sicer odvisno od vrtca 

in vzgojiteljic ter je rezultat sprotnega dogovarjanja. Vzgojiteljica v prvem starostnem 

obdobju je npr. s prejšnjo skupino otrok izvajala celoletni projekt sodelovanja s Centrom 

starejših. Z njimi so se dobivali precej pogosto, saj kot pravi, je »stanovalcem in otrokom to 

veliko pomenilo, pa tudi delovni terapevtki. Obiskovali smo jih približno enkrat mesečno ali 
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tudi večkrat, saj so nas tudi v Centru že nestrpno čakali.« Kot velika prednost pri 

sodelovanju se izkazuje bližina Centra starejših in vrtca. 

Otrokom moramo že v najzgodnejšem obdobju privzgojiti čut za sočloveka, občutek za 

starejše, bolne, invalide in drugačne. Prav v najzgodnejšem obdobju se ob dozorevanju 

možganskih struktur otrokom oblikuje in utrdi relacijska matrica, ki jih bolj ali manj določa 

celo življenje. Prav zato je izrednega pomena, da otrokom nudimo dejavnosti in vsebine, 

kjer se razvijata empatija in čut za sočloveka. Vzajemnost med generacijami je izrednega 

pomena, poleg tega pa je tak način življenja priložnost in možnost za vseživljenjsko učenje 

zaradi česar je potrebno negovati odnose med ljudmi (Čujež, b.d.). 

 

9.2 Najpogostejše oblike sodelovanja med VVE pri OŠ Horjul in Centrom 

starejših Horjul 

Zanimalo nas je, katere oblike sodelovanje se najpogosteje pojavljajo v sodelovanju s 

Centrom starejših. 

Tabela 2: Najpogostejše oblike sodelovanja med VVE pri OŠ Horjul in Centrom starejših 
Horjul 

 Pomočnica 
ravnatelja 

Vzgoji-
teljica 1 

Vzgoji-
teljica 2 

Direktorica 
Centra 

starejših 

Delovna 
terapevtka Stanovalec Stanovalka 

Plod 
sprotnega 

dogovarjanja 
 X X     

Nastop z 
nekaj 

točkami 
X X X X X X X 

Izhajanje iz 
otrok  X      

Delavnice X X      

Srečanja 
potekajo v 

Centru 
 X  X    

Srečanja 
potekajo v 

Vrtcu 
 X      
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Obe intervjuvani vzgojiteljici trdita, da se za vrste sodelovanja s Centrom starejših 

dogovarjata s tamkajšnjimi zaposlenimi. Najpogosteje se odločijo za nastop z nekaj točkami, 

pri čemer stanovalce povabijo k petju ali plesu. Stanovalci, ki so sposobni prisostvovati, so 

pri tem zbrani v avli Centra. Vzgojiteljica v prvem starostnem obdobju je v času izvajanja 

projekta sodelovanja s Centrom izhajala iz otrok in upoštevala njihove predloge, pri čemer 

so se otroci gotovo počutili pomembne pri soustvarjanju dejavnosti. Vsako točko oz. nastop, 

ki so ga pripravili za vrtec, so šli pokazat tudi v Center. Omenja tudi željo otrok, da bi 

stanovalcem zaigrali predstavo, kar so tudi izpeljali. Navaja pa moteče elemente velike 

množice pri nastopih v avli. Zaradi zbranih stanovalcev in zaposlenih se je ustvaril natrpan 

prostor, zaradi česar se je potem raje odločala za delavnice, s čimer so ustvarili mirnejše 

okolje za bolj osebno sodelovanje. Ker je v skupinah bilo toliko stanovalcev, kolikor je bilo 

otrok, se je ustvarilo bolj individualno in sproščeno vzdušje, vsi pa so dobili tudi priložnost 

za klepet in deljenje življenjskih izkušenj in zgodb. 

 

Slika 3: Obdarovanje stanovalcev s skromnim izdelkom (vir: Vrtec na obisku v Domu 
starejših Horjul, 2016) 

S sodelovanjem v medgeneracijskih dejavnostih so otroci vključeni v družbo in iščejo 

skupne in povezovalne elemente med različnimi generacijami, hkrati pa vzpostavljajo 

občutljivost za sočloveka. Širijo socialne in podporne mreže in si nudijo medsebojno pomoč 

in podporo. Otroci pridobivajo veščine s področja prenašanja znanj, pridobivajo izkušnje, 

povezane s kulturo in tradicijo, ter se učijo sodelovanja (Arko idr., 2011: 9–11). 
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Direktorica Centra odgovarja, da srečanja običajno potekajo v Centru zaradi problema 

mobilnosti stanovalcev. Vzgojiteljica v prvem starostnem obdobju pa je s prejšnjo skupino 

otrok povabila manjšo skupino stanovalcev Centra v vrtec, kjer so se igrali skupaj z otroki. 

Očitno se je to zgodilo preden je direktorica nastopila svojo funkcijo v Centru starejših 

Horjul, je pa izrazila zanimanje za izvedbo obiska pokretnih stanovalcev v vrtcu. 

 

9.3 Aktivnosti, ki se odvijajo med sodelovanji 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, katere aktivnosti se dogajajo med sodelovanji med VVE 

pri OŠ Horjul in Centrom starejših Horjul. 

Tabela 3: Aktivnosti, ki se odvijajo med sodelovanji 

 Pomočnica 
ravnatelja 

Vzgoji-
teljica 1 

Vzgoji-
teljica 2 

Direktorica 
Centra 

starejših 

Delovna 
terapevtka Stanovalec Stanovalka 

Petje   X   X X 

Ples   X   X X 

Igra   X    X 

Od 
aktivnosti je 

odvisno 
število 

udeležencev 

 X  X X   

 

Tako stanovalka Centra kot vzgojiteljica v drugem starostnem obdobju navajata, da otroci 

stanovalcem najpogosteje zapojejo kakšno pesem. Vzgojiteljica še dodaja, da včasih 

stanovalce povabijo k plesu ali igri. Kot ovira se kažeta mobilnost stanovalcev in velika 

množica, zaradi česar otroci ne morejo povabiti stanovalcev k drugačnemu, bolj 

dinamičnemu sodelovanju. 

Vzgojiteljica v prvem starostnem obdobju načrtuje obisk skupine v Centru starejših za dan 

žena, kjer bodo nastopili s kratko točko. Pomočnica ravnatelja omenja tudi različne 

dejavnosti, ki so se odvijale na delavnicah, saj pravi, da »smo stanovalce večkrat povabili 

tudi k igri. S seboj smo prinesli dojenčke in jih ob njihovi pomoči negovali, barvali 

pobarvanke, risali.« Vzgojiteljica v prvem starostnem obdobju dodaja, da »so srečanja z 
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delavnicami običajno potekala v dveh sobah, da ni bilo gneče. Izdelovali smo mandale, 

igrali smo se z lego kockami, negovali smo igrače dojenčke.« 

Od aktivnosti, ki se odvijajo na srečanjih, je odvisno tudi število udeležencev iz Centra. 

Delovna terapevtka in direktorica Centra trdita, da je pri nastopih v avli prisotnih toliko 

stanovalcev, kolikor jim to dopušča zdravstveno stanje, običajno pa gre za približno 40–70 

stanovalcev. Pri delavnicah so zaradi lažjega dela skupine manjše, pri čemer je prisotnih 10–

15 stanovalcev, ki so dovolj mobilni in prisebni. 

 

Slika 4: Obisk otrok ob posameznih praznikih (vir: Obisk v Centru starejših v Horjulu, 2015) 

Sodelovanje med generacijami sodelujočim prinaša novo kvaliteto življenja, nudi občutek 

sprejetosti, varnosti in smiselnosti, lajša osamljenost, krepi duševno in telesno zdravje, 

utrjuje in širi socialne mreže ter pomeni konkretno pomoč. V vsakem obdobju svojega 

življenja naj bi človek imel možnost za druženje, sobivanje in sodelovanje z vsemi 

generacijam. To je pomembno za pripadnike vseh starosti za vseživljenjsko učenje. Ko nekaj 

ustvarjamo skupaj, se ljudje najbolj povežemo med seboj (Kralj, 2009). 
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9.4 Mnenje vzgojiteljev o sodelovanju VVE pri OŠ Horjul s Centrom starejših 

Horjul 

Mnenja vzgojiteljev o sodelovanju VVE pri OŠ Horjul s Centrom starejših Horjul so 

prikazana v naslednji tabeli. 

Tabela 4: Mnenje vzgojiteljev o sodelovanju VVE pri OŠ Horjul s Centrom starejših Horjul 

 Pomočnica 
ravnatelja Vzgojiteljica 1 Vzgojiteljica 2 

Spoznavanje razlik med ljudmi X X  

Učenje drug od drugega   X 

Izkušnja starih staršev X   

Spoznavanje starosti in njenih 
značilnosti X X X 

Širjenje obzorij X   

Razvijanje empatije X   

Učenje spoštovanja X X X 

Dajanje prednosti drugim dejavnostim   X 

 

Pomočnica ravnatelja ugotavlja, da »je sodelovanje izrednega pomena tako za otroke, kot 

tudi za ostarele. Otroci spoznavajo, da v družbi živimo različni ljudje, tudi po starosti. 

Nekateri imajo dedke in babice, druge te izkušnje žal nimajo. Ob naših druženjih imajo 

priložnost spoznavati starost in njene značilnosti ter s tem raznolikost ljudi. S spoznanji, ki 

jih prejmejo od starejših, si širijo obzorje, empatijo, se učijo spoštovanja,« kar so tudi cilji 

medgeneracijskih sodelovanj. Dodaja še, da so obiskov vrtca prav tako veseli starejši, saj 

jim otroci s svojo prisotnostjo popestrijo dan. Pravi, da »nemalokrat vidimo, ko starejši 

otroke spremljajo s solzami v očeh. Nekateri povedo, da se jim ob obisku vračajo spomini iz 

njihovega otroštva in nekako podoživljajo dogodke.«  

K. Čujež (b.d.) navaja, da vzgojitelji v vrtcih druženje predšolskih otrok s starejšimi 

razumejo kot nekaj plemenitega, saj s tem ustvarjajo sožitje med generacijami, druženje, ki 

bogati ljudi tako na eni kot na drugi strani. Pomeni jim tudi izmenjavo mnenj, izkušenj, 

hkrati pa želijo starejše kar najbolj razveseliti s skromnimi stvarmi, ki jim jih lahko ponudijo: 

z nežnimi igrivimi otroškimi pesmicami, deklamacijami, s plesom, pogovorom, stiskom 

roke. 
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Vzgojiteljici se strinjata, da je sodelovanje vrtca in Centra starejših zelo pozitivna in 

dobrodošla oblika sodelovanja. Otroci se na ta način učijo spoštovati drugačne in starejše in 

kaj narediti za soljudi. »Tudi starejšim predšolski otroci veliko pomenijo, ker so tako pristni 

in naravni, da z njimi preprosto najdejo stik. Tako eni kot drugi znajo pristopiti do drugih, 

z njimi poiskati neko skupno točko, skupen jezik. S svojo otroško igrivostjo in 

nepokvarjenostjo so otroci vedno ustvarili pozitivno vzdušje in okolje. Prav zaradi tega sem 

se večkrat odločala za obiske v Centru starejših,« dodaja vzgojiteljica v prvem starostnem 

obdobju. Omenja tudi, da se včasih zgodi, da kakšen otrok potrebuje več časa, da se privadi 

na novo okolje in ljudi in je v tem času bolj zadržan ter sramežljiv. 

Vzgojiteljica v drugem starostnem obdobju odgovarja, da »ima medgeneracijsko 

sodelovanje veliko pozitivnih vplivov na obe skupini. Otroci in starejši imajo veliko stičnih 

točk, ki jih je dobro razvijati – tematike sodelovanja so jim blizu, igra, petje. En od drugega 

se lahko marsičesa naučijo. Otroci z obiskom razveselijo starejše, slednji pa lahko otroke 

veliko življenjskega naučijo. Otroci razvijajo strpnost in pozitiven odnos do starejših.« 

Vzgojiteljica v drugem starostnem obdobju se tudi zaveda, da je otroke treba na srečanja tudi 

pripraviti in jih za dejavnosti primerno motivirati, da jih pritegnejo, sicer se hitro zgodi, da 

se naveličajo in da kateri od otrok pripomni kakšno neprimerno izjavo. Poudarja še, da zaradi 

načrtovanja in predvidevanj raznih projektov v letnem delovnem načrtu pogosto začne 

zmanjkovati časa za načrtovanje obiska v Centru starejših. Tudi direktorica in delovna 

terapevtka se zavedata, da je težko koordinirati srečanja z ostalimi dejavnostmi v vrtcu, 

delovna terapevtka pa izpostavlja, da je število sodelovanj odvisno tudi od zainteresiranosti 

vzgojiteljice, kar se kaže v tem, da je kakšno leto srečanj več kot naslednje. S tem se strinja 

tudi vzgojiteljica v drugem starostnem obdobju, ki trdi, da morda vzgojiteljice sodelovanju 

s Centrom posvečajo premalo pozornosti in dajejo prednost drugim dejavnostim. 
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9.5 Mnenje stanovalcev Centra o sodelovanju VVE pri OŠ Horjul s Centrom 

starejših Horjul 

Mnenja stanovalcev Centra starejših Horjul o sodelovanju VVE pri OŠ Horjul s Centrom so 

prikazana v Tabeli 5. 

Tabela 5: Mnenje stanovalcev Centra starejših Horjul o sodelovanju VVE pri OŠ Horjul s 
Centrom starejših Horjul 

 Direktorica Centra starejših Delovna terapevtka Stanovalec Stanovalka 

Zavedanje lepote 
staranja X    

Veliko zanimanje X X X X 

Sodelovanja so 
prednost X    

Stik z otroštvom  X  X 

Stik z novimi 
ljudmi  X   

Popestritev dneva   X  

Srečanj si želimo 
več X X X X 

 

Vsi intervjuvanci iz Centra navajajo, da se srečanj z otroki zelo veselijo. Direktorica tudi 

poudarja, da »tisti, ki ne dela na tem področju in ki tega ne pozna, si ne more predstavljati, 

kako je to pomembno, kadar otročiči pridejo na obisk, saj lahko s svojo nedolžnostjo, 

spontanostjo in sproščenostjo veliko dobrega prinesejo.« Dodaja še, da vzgojiteljicam ni 

treba vedno česa načrtovati in pripravljati, ampak naj se z delovno terapevtko dogovorijo, 

kaj bodo skupaj počeli, kar zahteva manj priprav, kot ko se učijo pesmi. 

V domovih upokojencev medgeneracijsko sodelovanje razumejo kot spodbujanje dialoga 

med generacijami; kot nudenje podpore med posamezniki različnih generacij, kot 

soustvarjanje, prenos znanja in izkušenj. Medgeneracijsko učenje preko izmenjave 

informacij, razmišljanj, občutenj in izkušenj med dvema generacijama obogati vse 

vključene. Cilj medgeneracijskega učenja pa je povezati pripadnike različnih generacij v 

namenske, obojestransko koristne dejavnosti, s čimer se zavzemajo za povečanje 

razumevanja in spoštovanja med generacijami (Čujež, b.d.). 
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Direktorica Centra starejših Horjul tudi poudarja, da so »sodelovanja velika prednost tudi za 

otročiče in hkrati tudi za vzgojiteljice oz. za mlajši del populacije, ki pride v stik s starejšimi, 

da se čez zgled in spontanost zavedajo tudi lepote staranja in ne samo bridkosti staranja. 

Tudi v onemoglosti niso le tegobe, ampak so tudi lepote. Ena teh lepot je, ko pridejo drobižki 

iz vrtca in kaj lepega podelijo s starejšimi. Koristi so obojestranske. Še bolje bi bilo, če bi 

bila vrtec in dom na enem dvorišču. Tako ne bi bilo potrebno organizirati nobenih srečanj, 

saj bi do njih prihajalo spontano vsakodnevno. Na srečo smo dovolj blizu, da lahko vseeno 

sodelujemo in mislim, da bomo tudi v prihodnje.« 

Vrtec postaja ustanova, ki med drugim otroke uči vzpostavljati širše socialne mreže, kot je 

sodelovanje s starejšimi preko družinskih vezi in z domovi in s centri starejših v kraju. 

Programi medgeneracijskega druženja so pomemben vidik socialnega učenja, v katerem 

predšolski otroci prevzemajo določene izkušnje starejših, doživljajo prijetne skupne trenutke 

itd., sami pa s svojo igrivostjo, neposrednostjo in odprtostjo prispevajo k izboljšanju 

kvalitete življenja varovancev doma, članov društva upokojencev, svojih babic, dedkov itd. 

S tem ugodijo razvojni potrebi starostnikov po medgeneracijski povezanosti z vnuki in 

drugimi mladimi ljudmi, otroci pa dobijo priložnost za pridobivanje vse bolj kompleksnih 

socialnih veščin ter se seznanjati z razlikami med ljudmi različnih starosti (Rupnik, 2009). 

Delovna terapevtka odgovarja, da imajo stanovalci, ki so bolj oddaljeni od vnukov ali jih 

nimajo, preko sodelovanj z vrtcem priložnost stopiti v stik z otroki in otroštvom, otroci pa 

imajo možnost spoznavati nove ljudi. Ugotavlja tudi, da je med stanovalci, ki se udeležujejo 

raznih dejavnosti v Centru, zanimanje za srečanje z otroki veliko. Temu pritrjujeta tudi 

stanovalca, ki sta zavzeto odgovorila na moje vprašanje z izjavama, da zelo rada gresta na 

srečanja z otroki in da jih imata zelo rada. Po pričevanjih na srečanjih prevladuje sproščeno 

vzdušje, med stanovalci in otroki se razvijejo lepi in spoštljivi odnosi, delovna terapevtka pa 

trdi, da stanovalci zelo lepo sprejmejo otroke in njihovo živahnost, ki je del otroštva. 

Intervjuvani zatrjujejo, da se otroci stanovalcev ne bojijo. Stanovalca sta s sodelovanjem 

zadovoljna, saj jima tako hitreje mine dan, poleg tega pa se spomnita na svojo mladost, ki jo 

lahko primerjata z zdajšnjimi razmerami. Stanovalka Centra tudi ugotavlja, da je za današnje 

otroke veliko bolje poskrbljeno, kot je bilo v njeni mladosti. 
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10 SKLEP 

Medgeneracijsko sodelovanje neguje odnose med ljudmi, za ljudi pa je pomembno, da imajo 

v vsakem obdobju življenja možnost sodelovanja in druženja z vsemi generacijami. Med 

pisanjem diplomskega dela sem ugotovila, da otroci preko medgeneracijskega sodelovanja 

spoznavajo, oblikujejo in izgrajujejo pozitivne medsebojne odnose ter začutijo pomen 

pripadnosti, s čimer razvijejo samozaupanje. Na drugi strani starostnikom medgeneracijsko 

udejstvovanje prinaša novo kvaliteto življenja, zagotavlja občutek sprejetosti, varnosti in 

smiselnosti. Utrjujejo in širijo socialne mreže, kar jim lajša osamljenost ter krepi duševno in 

telesno zdravje. Da bi dosegli medgeneracijsko sožitje, je potrebno spodbujati solidarnost, 

ozavestiti posluh za sočloveka in vzpostaviti vzgoje za strpnost in medsebojno razumevanje. 

Prav vzgojitelji in učitelji smo tisti, ki otrokom preko različnih dejavnosti in vključevanja 

okolja to lahko nudimo. 

Cilj diplomskega dela je bilo ugotoviti, kako pogosto in na kakšen način Vzgojno-varstvena 

enota pri Osnovni šoli Horjul sodeluje s Centrom starejših občanov Horjul ter kaj o njem 

menijo zaposleni v ustanovah in stanovalci Centra. Ugotovili smo, da čeprav sodelovanja 

med ustanovoma v kraju potekajo že več let, si sodelovanja predvsem v Centru starejših 

želijo več. V Centru cenijo vsak obisk otrok, veseli bi pa bili, če bi srečanja bila pogostejša. 

V raziskavi se je izkazalo, da srečanja potekajo najmanj dvakrat letno (na pustni torek in ob 

dnevu žena), druga srečanja pa so v veliki meri odvisna od zanimanja vzgojiteljice, ki je 

zadolžena za sodelovanja med vrtcem in Centrom starejših v šolskem letu. Iz tega razloga je 

kakšno leto srečanj precej več kot drugo leto. Kot ovira pri načrtovanju sodelovanj se kažejo 

bolezenska stanja otrok in starostnikov ter natrpanost letnega delovnega načrta z raznimi 

projekti. Po navajanju vzgojiteljice je včasih težko uskladiti načrtovane projekte s srečanji s 

stanovalci Centra. 

Ugotovili smo, da si vzgojiteljice za dejavnosti na sodelovanjih najpogosteje izberejo nastop 

z nekaj točkami ali razne delavnice. Pri nastopih gre največkrat za petje pesmi in ples, včasih 

otroci tudi zaigrajo kakšno predstavo. Na nastopih so prisotni vsi stanovalci Centra, ki so 

dovolj pokretni. Velika množica in (ne)pokretnost stanovalcev Centra sta razloga, da otroci 

stanovalcev ne morejo povabiti k bolj dinamičnemu sodelovanju. Delavnice so se izkazale 

kot bolj individualna alternativa sodelovanja, saj so zaradi manjšega števila udeležencev 



 33 

ustvarili bolj sproščeno ozračje, sodelujoči pa so dobili možnost za klepet in deljenje 

življenjskih izkušenj. 

Prednosti sodelovanja med ustanovama se zavedajo na obeh straneh, saj je, kot se je izkazalo 

v raziskavi, sodelovanje izrednega pomena tako za otroke kot tudi za ostarele. Otroci na ta 

način spoznavajo raznolikost družbe in okolja, v katerem živijo, poleg tega pa imajo možnost 

spoznavati značilnosti starosti. Preko srečanj s starejšimi si širijo obzorje, učijo se 

spoštovanja in empatije, po ugotovitvah vzgojiteljice v drugem starostnem obdobju pa imajo 

otroci in starejši veliko stičnih točk, zaradi katerih so si blizu. Otroci spoznavajo učenje drug 

od drugega in dobijo izkušnjo starih staršev. Tudi stanovalcem Centra srečanja veliko 

pomenijo, saj jim s svojo spontanostjo in razigranostjo otroci prinesejo veliko dobrega in jim 

popestrijo vsakdan, poleg tega pa imajo možnost stopiti v stik z otroki in novimi ljudmi, se 

spominjati svoje mladosti ter jo primerjati z zdajšnjimi razmerami. Med stanovalci je veliko 

zanimanja za srečanja v otroki iz vrtca in si jih želijo še več. Kot pomembna prednost 

tovrstnega sodelovanja se je pokazalo dejstvo, da vsi sodelujoči, tako otroci in vzgojiteljice 

kot stanovalci, na ta način spoznavajo lepote staranja. 

Diplomsko delo mi je dalo veliko znanja o prednostih in pomembnosti medgeneracijskega 

sodelovanja. Prav zaradi številnih pozitivnih vplivov, ki jih ima na vse udeležene, sem dobila 

močno spodbudo, da se ga bom pri svojem delu v vrtcu čimvečkrat posluževala. Konec 

koncev je prav medgeneracijsko sožitje temelj družbe, v kateri živimo, zato je s 

privzgajanjem čuta za sočloveka najbolje začeti na začetku – pri otrocih. 
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12 PRILOGE 

Priloga 1 

Intervju s pomočnico ravnatelja 

1. Kako dolgo VVE pri OŠ Horjul že sodeluje s Centrom starejših Horjul? 

S Centrom starejših sodelujemo že kar nekaj let. O pogostosti sodelovanja se dogovarjamo 

sproti. Upoštevati moramo tudi morebitna bolezenska stanja tako otrok kot tudi starostnikov. 

2. Kako je sodelovanje opredeljeno v letnem delovnem načrtu? Je določeno število in 

pogostost sodelovanj? 

V LDN-ju je opredeljena oseba, ki se dogovarja za srečanja. Običajno se odpravi na srečanje 

en oddelek otrok, nekajkrat letno. Že tradicionalno pa otroci stanovalce obiščejo v mesecu 

marcu, ko praznujemo dan žena in dan mučenikov in jih obdarimo s skromnim izdelkom 

otrok, prav tako pa jih obiščemo na pustni torek in tudi njim s svojo prisotnostjo preganjamo 

zimo. Sodelovanje ni obvezno za vse skupine, običajno pa sodelujejo starejše skupine. 

3. Kakšnih oblik sodelovanja se vzgojitelji poslužujejo? 

V navadi je, da se z otroki odpravimo v CS. Oblike sodelovanja so različne. Pogosto se otroci 

predstavijo z nekaj točkami, nato pa tudi ostarele povabimo, da skupaj zapojemo kakšno 

pesmico. Večkrat smo jih povabili tudi k igri. S seboj smo prinesli dojenčke in jih ob njihovi 

pomoči negovali, barvali pobarvanke, risali ... 

4. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju, kje vidite prednosti? 

Menim, da je sodelovanje izrednega pomena tako za otroke, kot tudi za ostarele. Z otroki se 

v vrtcu veliko pogovarjamo o družini. Otroci spoznavajo, da v družbi živimo različni ljudje, 

tudi po starosti. Nekateri imajo dedke in babice, druge te izkušnje žal nimajo. Ob naših 

druženjih imajo priložnost spoznavati starost in njene značilnosti ter s tem raznolikost ljudi. 

S spoznanji, ki jih prejmejo od starejših, si širijo obzorje, empatijo, se učijo spoštovanja. 

Našega obiska pa so prav tako veseli starejši, saj jim otroci s svojo prisotnostjo popestrijo 

dan. Nemalokrat vidimo, ko starejši otroke spremljajo s solzami v očeh. Nekateri povedo, 

da se jim ob obisku vračajo spomini iz njihovega otroštva in nekako podoživljajo dogodke. 
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5. Menite, da je sodelovanja s Centrom starejših dovolj? 

Sodelovanje povezujemo z našimi dejavnostmi, ki jih načrtujemo po LDN. Težko rečem, ali 

ga je dovolj. Smo pa veseli, da imamo Center starejših blizu v kraju in s tem priložnost za 

sodelovanje in odkrivanje novih spoznanj. Vsekakor se bomo trudili, da bomo še naprej 

negovali našo vez s Centrom starejših. 
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Priloga 2 

Intervju z vzgojiteljico v prvem starostnem obdobju 

1. Ali vaša skupina sodeluje s Centrom starejših in če, kako pogosto? 

Ta skupina (2–3 let) je s Centrom starejših že sodelovala lansko leto v smislu, da smo 

stanovalcem Centra naredili darila za dan žena in dan mučenikov. Za stik s stanovalci so bili 

še nekako premajhni in ne bi razumeli, kaj se dogaja. 

S svojo prejšnjo skupino otrok, ki so bili pred vstopom v šolo, pa sem skozi celo leto izvajala 

projekt sodelovanja s Centrom starejših. Z njimi smo se dobivali precej pogosto, ker je tudi 

njim to veliko pomenilo, pa tudi delovni terapevtki. Obiskovali smo jih približno enkrat 

mesečno ali tudi večkrat, saj so nas tudi v Centru že nestrpno čakali. 

2. Na kakšen način izbirate vrste sodelovanja s Centrom starejših? 

V času izvajanja projekta sem izhajala iz otrok, ker je šlo za projekt odprtega tipa. Otroci so 

dali idejo, skupaj smo potem izbrali dejavnosti. Zadnja leta so v ospredju bolj predstave in 

nastopi, so si pa tudi otroci zaželeli, da bi jim zaigrali predstavo, kar smo tudi naredili. 

Za srečanja se dogovarjamo v sodelovanju z delovno terapevtko v Centru, tako da npr. pri 

delavnicah pride do bolj individualnega stika. S svojo prejšnjo skupino smo vsak nastop, 

vsako točko, ki smo jo pripravili za vrtec, šli pokazat tudi v Center. Tam so bili v avli zbrani 

vsi, od stanovalcev, do zaposlenih, kar je bilo včasih malo moteče zaradi velike množice, 

tako da smo se potem raje odločali za delavnice v dveh skupinah – prvo sem vodila jaz, 

drugo pomočnica. V skupinah je bilo toliko stanovalcev, kolikor je bilo otrok, s čimer se je 

ustvarilo čisto drugačno, bolj individualno vzdušje. Tako so dobili priložnost za pogovor z 

nama ali z otroki, delili so svoje življenjske izkušnje in zgodbe. 

3. Katerih oblik sodelovanja se poslužujete? 

Največkrat pripravimo kakšno delavnico ali nastop za starejše. V tem šolskem letu namerava 

tudi ta skupina (2–3 let) obiskati Center starejših za dan žena, kjer bodo nastopili s kratko 

točko. 

Običajno so srečanja z delavnicami potekala v dveh sobah, da ni bilo gneče. Izdelovali smo 

mandale, igrali smo se z lego kockami, negovali smo igrače dojenčke ... 
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4. Ali potekajo vsa srečanja v centru starejših ali se odvijajo tudi v vrtcu? 

Otroci so v času izvajanja projekta, ki sem ga vodila s prejšnjo skupino, dali idejo, da bi 

stanovalci Centra prišli na obisk v vrtec, kar smo tudi potem izvedli. Stanovalci so prišli na 

obisk v našo skupino, seveda tisti, ki so bili obiska zmožni, nato pa je dejavnost potekala 

približno tako, kot v Centru, s to razliko, da so otroci starejšim pokazali vse svoje najljubše 

igrače in jim razkazali svojo igralnico. 

5. Kakšni odnosi se razvijejo med stanovalci in otroki?  

Zelo spoštljivi. Bal se ni nihče, mogoče je kdo bil bolj sramežljiv, dokler se ni navadil okolja. 

Ker so dejavnosti potekale skupaj, so se otroci hitro sprostili, imeli so tudi igrače od doma 

in iz vrtca, ki so jih pokazali stanovalcem, tako da je komunikacija vedno lepo stekla, poleg 

tega pa otroci niso imeli nikakršnih predsodkov in so se vsi lepo imeli. 

6. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju, kje vidite prednosti? 

Imam zelo pozitivno mnenje. Tako za otroke kot za stanovalce so skupna srečanja zelo v 

redu, saj se otroci učijo spoštovati druge in drugačne, za druge kaj narediti. Mi smo se vedno 

prej pogovorili, da so starejši v domovih običajno sami, jim je lahko dolgčas in jih mi z 

obiskom razveselimo. Otroci so tako res dobili občutek, da so naredili nekaj dobrega in so 

jih razveselili, sploh, če so kaj za njih izdelali. Tudi starejšim predšolski otroci veliko 

pomenijo, ker so tako pristni in naravni, da z njimi preprosto najdejo stik. Tako eni kot drugi 

znajo pristopiti do drugih, z njimi poiskati neko skupno točko, skupen jezik. S svojo otroško 

igrivostjo in nepokvarjenostjo so otroci vedno ustvarili pozitivno vzdušje in okolje. Prav 

zaradi tega sem se večkrat odločala za obiske v Centru starejših. 
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Priloga 3 

Intervju z vzgojiteljico v drugem starostnem obdobju 

1. Ali vaša skupina sodeluje s Centrom starejših in če, kako pogosto? 

Sodeluje, srečanja potekajo nekajkrat letno. V LDN gre za oblike sodelovanja z ustanovami 

v kraju, vključeno je v obogatitvene dejavnosti v letnem delovnem načrtu. Predvideni sta 

vsaj dve srečanju, za ostalo se dogovarjamo sproti. 

2. Na kakšen način izbirate vrste sodelovanja s Centrom starejših? 

V dogovoru z zaposlenimi v Centru. 

3. Ali v nastope vključujete tudi stanovalce Centra starejših? 

Smo jih tudi vabili, da se nam pridružijo, ni pa obvezno. Običajno jih povabimo, da se nam 

pridružijo pri petju, enkrat so tudi plesali z nami, vključimo jih tudi v igre. 

4. Katerih oblik sodelovanja se poslužujete? 

Največkrat gre za obisk Centra starejših in kratek nastop, za stanovalce izdelujemo tudi 

darila za dan žena. 

5. Kakšni odnosi se razvijejo med stanovalci in otroki? 

Različno. Nekateri radi sodelujejo in so spoštljivi, nekateri pa tudi dajejo kakšne neprimerne 

komentarje, spet drugi se pa dejavnosti hitro naveličajo. Odvisno je od dejavnosti. 

6. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju s Centrom starejših? Kje vidite prednosti? 

Menim, da je to zelo dobrodošla oblika sodelovanja in bi jo bilo dobro še malo razširiti, tako 

glede števila stikov in oblike stikov. Zaenkrat je tako, kot je, bi se pa moralo bolj delati na 

tem. Medgeneracijsko sodelovanje ima veliko pozitivnih vplivov na obe skupini. Otroci in 

starejši imajo veliko stičnih točk, ki jih je dobro razvijati – tematike sodelovanja so jim blizu, 

igra, petje. En od drugega se lahko marsičesa naučijo. Otroci z obiskom razveselijo starejše, 

slednji pa lahko otroke veliko življenjskega naučijo. Otroci razvijajo strpnost in pozitiven 

odnos do starejših. 
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7. Menite, da je sodelovanja s Centrom starejših dovolj? Bi si srečanj želeli več? 

Prav veliko jih ni – lahko bi jih bilo več. Oviro vidim predvsem v velikem številu raznih 

projektov in ostalih dejavnostih, ki so časovno opredeljene, tako da začne za ostale 

dejavnosti primanjkovati časa, do česar ne bi smelo prihajati. Morda tudi same vzgojiteljice 

sodelovanju s Centrom starejših posvečamo premalo pozornosti. 
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Priloga 4 

Intervju z direktorico Centra starejših 

1. Kako pogosto Center starejših sodeluje z VVE pri OŠ Horjul? 

Mi sodelujemo tako pogosto, kot se nam vrtec oglasi. Njihovih obiskov smo zelo veseli in 

si želimo, da bi jih lahko bilo več. Vemo, da je načrtovanje dejavnosti v vrtcu zahtevna 

naloga, smo pa dovolj blizu skupaj, tako da so otroci vedno dobrodošli in smo jih vedno zelo 

veseli, pa če gre za nastop ali obisk z igranjem, kar smo tudi že izvedli. 

2. Ali potekajo vsa srečanja v centru starejših ali se odvijajo tudi v vrtcu? 

Običajno potekajo v Centru, ker je problem mobilnost naših stanovalcev. Odkar sem jaz 

tukaj, mislim, da še nismo poskusili z obiskom v vrtcu. Bi bilo pa za razmisliti, da bi v vrtec 

prišli vsaj tisti, ki so dovolj pokretni. 

3. Koliko stanovalcev se odloči za udeležbo na srečanjih? 

Odvisno od načina in vsebine posameznega obiska otrok. Kadar pridejo npr. na pustno 

rajanje, jih vse, ki so sposobni, pripeljemo v avlo. Lahko jih je tudi 60, 70. Kadar je pa obisk 

take narave, da se otroci s stanovalci skupaj igrajo in kaj ustvarjajo, je skupina manjša, ker 

bi velika bila neobvladljiva. Takrat pa se srečanj udeležijo stanovalci, ki so dovolj mobilni 

in tudi dovolj prisebni, kar se tiče spomina, da lahko skupaj delajo. 

4. Se stanovalci veselijo srečanj z otroki iz vrtca? 

Zelo. Tudi vas naprošam, da to poudarite v svojem delu, da so ta sodelovanja res pomembna. 

Tisti, ki ne dela na tem področju in ki tega ne pozna, si ne more predstavljati, kako je to 

pomembno, kadar otročiči pridejo na obisk, saj lahko s svojo nedolžnostjo, spontanostjo in 

sproščenostjo veliko dobrega prinesejo. 

5. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju z vrtcem, kje vidite prednosti? 

Zelo dobro in pozitivno. Lahko bi ga bilo še več in to bomo tudi še dodelali, razumem pa 

obe plati, da so vzgojiteljice tudi pod pritiskom, da morajo kaj pripraviti. Sama zagovarjam, 

da ni treba vedno česa pripraviti, ampak da se z našo delovno terapevtko dogovorijo, kaj 

bodo skupaj počeli, kar zahteva manj priprav kot ko se učijo pesmi. 
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Poudarila bi, da so sodelovanja velika prednost tudi za otročiče in hkrati tudi za vzgojiteljice 

oz. za mlajši del populacije, ki pride v stik s starejšimi, da se čez zgled in spontanost zavedajo 

tudi lepote staranja in ne samo bridkosti staranja. Tudi v onemoglosti niso le tegobe, ampak 

so tudi lepote. Ena teh lepot je, ko pridejo drobižki iz vrtca in kaj lepega podelijo s starejšimi. 

Koristi so obojestranske. Še bolje bi bilo, če bi bila vrtec in dom na enem dvorišču. Tako ne 

bi bilo potrebno organizirati nobenih srečanj, saj bi do njih prihajalo spontano vsakodnevno. 

Na srečo smo dovolj blizu, da lahko vseeno sodelujemo in mislim, da bomo tudi v prihodnje. 

6. Menite, da je sodelovanja s Centrom starejših dovolj? Bi si srečanj želeli več? 

Seveda bi si srečanj želeli več. Ker vrtec sodi k osnovni šoli, se osnovno dogovoriva midva 

z ravnateljem, nadaljujemo pa z vodjo vrtca in z dogovarjanjem med delovno terapevtko in 

vzgojiteljicami. Vesela sem, kadar pridejo, vesela pa bom tudi, če bodo še večkrat prišli. 

Razmišljati moramo tudi v tej smeri, da s stanovalci otrokom vrnemo kakšen obisk v vrtcu 

– če bo dobra volja z obeh strani, se bi to lahko izvedlo. 
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Priloga 5 

Intervju z delovno terapevtko Centra starejših 

1. Koliko stanovalcev se odloči za udeležbo na srečanjih? 

Glede števila udeležencev smo omejeni na ta prostor (soba delovne terapije). Običajno jih 

pride na srečanje z delavnicami 10–15, kadar pa gre za nastop, se le-ta odvija v avli, kjer je 

več prostora. Tja običajno pride od 40 do 60 stanovalcev. Udeležba je torej odvisna od 

narave obiska: ali gre za nastop ali za delavnice. 

2. Se stanovalci veselijo srečanj z otroki iz vrtca? 

V našem centru je 160 stanovalcev, ki so si različni. Nekateri so pokretni, drugi ne, in ne 

morejo na srečanja. Pokretni se delijo na samotarje in tiste, ki se udeležujejo vseh dejavnosti. 

Med slednjimi je zanimanje za srečanje z otroki veliko. 

3. Kakšni odnosi se razvijejo med stanovalci in otroki? 

Stanovalci otroke zelo lepo sprejemajo in se tudi zavedajo, da z njimi pride vrišč in zbadanje, 

ki sta nekako del otroštva. Nekateri pravijo, da brez trušča ni otroštva. Otroci tudi ne kažejo 

nobenega strahu pred starostniki in se zelo lepo razumejo. Če npr. kakšnemu stanovalcu pade 

palica po tleh, se takoj najde kakšen otrok, ki mu hitro priskoči na pomoč in jo rad pobere. 

Na splošno na srečanjih prevladuje veselo vzdušje. Tudi na koncu, ko se otroci oblačijo, 

manj spretnim otrokom starejše gospe hitro priskočijo na pomoč pri zapenjanju jop in jaken, 

dajo jim kape na glave in pomagajo pri zavezovanju čevljev. 

4. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju, kje vidite prednosti? 

Sodelovanje med vrtcem in centrom starejših je po mojem mnenju koristno za obe strani. 

Našim stanovalcem otroci na ta način popestrijo dan, nekateri imajo tudi vnuke, ki so daleč 

stran oz. jih ne obiščejo prav pogosto, zato prav v srečanjih z vrtcem začutijo stik z 

otroštvom, ki bi ga sicer preko svojih vnukov. Otroci pa stopijo v stik z novimi ljudmi. 

5. Menite, da je sodelovanja s Centrom starejših dovolj? Bi si srečanj želeli več? 

Mi bi si jih želeli več, vendar se zavedamo, da ima vrtec svoj program, poleg tega pa tudi 

nismo tako zelo blizu. Odvisno je tudi od vzgojiteljice, koliko je zainteresirana, saj je vsako 

leto določena druga skupina, zato je kakšno leto srečanj več, drugo leto manj.  
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Priloga 6 

Intervju s stanovalcem Centra starejših 

1. Kako pogosto pridejo otroci iz vrtca v Center? 

Pridejo nekajkrat na leto, običajno za maškare ali dan žena. Lahko bi prišli večkrat. 

2. Kakšnih oblik sodelovanja se vzgojitelji poslužujejo? 

Predstavijo nam petje, ples, običaje in takšne stvari. 

3. Se veselite srečanj z otroki iz vrtca? 

Da, zelo rad grem. 

4. Kakšni odnosi se razvijejo med otroki in vami? 

V redu, nihče se nikogar ne boji, strahu ni prisotnega. Vsi smo kar sproščeni. 

5. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju, kje vidite prednosti? 

Zelo mi je všeč, ker hitreje mine dan. Popoldne se nič takšnega ne dogaja, ob vikendih pa še 

manj, zato mi obisk vrtca popestri dan. 

6. Menite, da je sodelovanja s Centrom starejših dovolj? Bi si srečanj želeli več? 

Srečanj ni dovolj, premalo jih je. Želim si jih več, da se tako dogaja več stvari. 
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Priloga 7 

Intervju s stanovalko Centra starejših 

1. Kako pogosto pridejo otroki iz vrtca na obisk v Center? 

Ja, kar pridejo včasih in prinesejo kakšna darilca za dan žena. Pa za maškare se tudi pridejo 

pokazat. 

2. Kakšnih oblik sodelovanja se vzgojitelji poslužujejo? 

Včasih malo zaplešejo ali kakšno zapojejo, včasih pa kar kakšno igrico naredijo. 

Vzgojiteljice jih veliko naučijo in otroci znajo take pesmice, ki jih mi ne poznamo. Običajno 

samo pokažejo, z otroki noben ne pleše, jaz pa sploh ne, ker imam palico. Zapojemo pa 

kakšno skupaj, če pesem poznamo. 

3. Se veselite srečanj z otroki iz vrtca? 

O, ja. Zelo rada imam te majhne otroke. 

4. Kakšni odnosi se razvijejo med otroki in vami? 

Mene nihče grdo ne pogleda, čeprav sem stara. Vsi se držijo na smeh, vsi se lepo razumemo, 

čeprav kakšen, ko ga vprašam, kako mu je ime, najprej malo gleda, če ima tremo, potem pa 

pove. Dobro se počutim. Zebe nas ne, vroče nam ni, vsi smo skupaj, radi pa gledamo majhne 

otroke, ki so kot palčki, pa še tako lepo so napravljeni. 

5. Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju, kje vidite prednosti? 

Meni se zdi, da je kar primerno. Vsi radi vidimo nazaj mladost in malo primerjamo, kakšna 

je bila naša, kakšna je pa zdaj. Zdaj je veliko boljša za te otroke. Včasih smo bili prepuščeni 

sami sebi, vsaj pri meni je bilo tako. Moji starejši bratje in sestre se niso kaj dosti zmenili 

zame. 

6. Menite, da je sodelovanja s Centrom starejših dovolj? Bi si srečanj želeli več? 

Kar naj pridejo večkrat, jaz rada grem. Sploh starejši so fletni, ki nam kakšno stvar pokažejo 

in nas česa naučijo. 


