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Povzetek

Povzetek
Samopomoč pomeni poudarjanje notranjih virov in potencialnih moči enote samopomoči, ki
je lahko posameznik, (mala) skupina ali narod. V sodobnem času je pogosto implementirana
v obliki skupin za samopomoč in podpornih skupin, ki so pomembno polje nudenja
medsebojne pomoči in podpore med posamezniki v stiski. Skupine s svojimi značilnostmi
skupinske pomoči omogočajo posameznikom gradnjo drugačne, pozitivne identitete ter
nudijo priložnosti za polemiziranje in doseganje izboljšanja položaja diskriminiranih skupin v
družbi. Medtem ko so se skupine za samopomoč in podporne skupine pri nas v polnosti
razvile v zadnjem desetletju in pol, pa so po svetu že dolgo znana stalnica, ki obstaja
vzporedno s strokovnim delom. Sprva samoorganizirane in avtonomne skupine za
samopomoč so se počasi profesionalizirale in birokratizirale, kar je vodilo do
institucionalizacije (tj. profesionalizacije in birokratizacije hkrati) samopomoči v obliki
organizacij za samopomoč, med njimi še posebej v obliki specifičnih matičnih središč. S
kronološkega vidika so se iz skupin za samopomoč razvile podporne skupine, ki se od prvih
razlikujejo po tem, da v njihovem delovanju običajno ni prisotne ideologije, namenjene pa so
obveščanju in podpori, pogosto jih koordinira ali vodi strokovnjak.

Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti, kakšne skupine za samopomoč in podporne
skupine delujejo v slovenskem prostoru, izdelati tipologijo na osnovi njihovih organizacijskih
oblik in ugotoviti, ali obstaja povezava med stopnjo profesionalizacije skupine in izbranimi
vidiki delovanja skupine in kako skupinsko dogajanje v teh skupinah doživljajo njihovi člani. V
presečni študiji je bil uporabljen kvantitativni metodološki pristop. Za namene vzorčenja je
bila vzpostavljena zbirka podatkov delujočih skupin. Vzorec vodij in članov je bil stratificiran
glede na številčnost posameznih vrst skupine. V oblikovani tipologiji skupin so nastopili štirje
tipi skupin za samopomoč in podpornih skupin – neinstitucionalizirane odprte in zaprte
skupine ter institucionalizirane zaprte in odprte skupine.

Rezultati kažejo, da bolj ko so skupine profesionalizirane, verjetnejše je pojavljanje določenih
organizacijskih značilnosti (kot so manjša pogostost srečanj, stalnejša vloga vodje, krajše
trajanje udeležbe in izvajanje vrednotenja učinkovitosti skupine); verjetnejše je tudi, da
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vodje naravnanost stroke do teh skupin dojemajo kot bolj pozitivno (za kakovostno
delovanje skupine predvidevajo sodelovanje s strokovnimi delavci in ocenjujejo, da ti dobro
poznajo skupine in so do njih naklonjeni) ter verjetneje nastopajo določeni dejavniki, ki
otežujejo delo skupine (preobremenjeni vodje; člani, ki motijo delovanje skupine;
pomanjkanje sredstev in informacij, kako priti do njih; pomanjkanje usposobljenosti vodij ter
javne ozaveščenosti o tematiki skupine in mreže z drugimi skupinami).

Rezultati tudi vodijo do ugotovitev, da so vsa raziskovana skupinska dogajanja med seboj
povezana. Zadovoljstvo s skupino, značilnosti skupinske pomoči, doživljanje krepitve moči in
ocena možnosti vplivanja na skupino so med seboj pozitivno povezani. Obenem pa na
nekatere (redke) vidike teh dogajanj vplivajo pogostost udeležbe na srečanjih skupine
(povezana z zadovoljstvom članov s skupino ter z občutkom sprejetosti in enakovrednosti),
trajanje članstva v skupini (prispeva k večanju poznavanja družbe) in starost članov (manj
doživetih značilnosti skupinske pomoči in krepitve moči pri starejših članih).

Delo zaključujem s spodbudo za spoštljivo sodelovanje med strokovno pomočjo in
samopomočjo, z željo po ustanovitvi nacionalnega matičnega središča za skupine za
samopomoč in podporne skupine, z vprašanjem, v katero smer se bo razvila dinamika
gibanja za samopomoč pri nas, in z ugotovitvijo o potrebah po nadaljevanju raziskovanja
tega polja ter z metaforo pripovedi o eksistencialnem hrepenenju, ki naj bi odražala gibalo
skupin za samopomoč in podpornih skupin.

Ključne besede: skupine za samopomoč, podporne skupine, samopomoč, strokovna pomoč,
krepitev moči

Abstract

Abstract
Self-help is defined as emphasising inner resources and potentials of strengths of the selfhelp unit, which can be an individual, (small) group or nation. Nowadays self-help is mainly
implemented in the form of self-help groups and support groups, both of them representing
an important field of mutual help and support among individuals facing distress. With their
group helping characteristics the groups enable possibilities of forming a different, positive
identity and offer chances of discussing and reaching the improvement of positions of
discriminated groups in the society. Meanwhile self-help groups are very well known in the
world for quite some time and co-exist parallel to professional help, they began to burgeon
fully in our country only a decade and a half ago. At the beginnings self-organized and
autonomous self-help groups started slowly the process of professionalization and
bureaucratization which has led towards institutionalization of self-help in the forms of selfhelp organizations, self-help clearinghouses especially specific among them. From the
chronological point of view support groups emerged out of self-help groups. Support groups
usually work without ideology and are aimed at informing and supporting their participants
and usually coordinated or leaded by a professional.

The aim of the present research was to discover what kind of self-help and support groups
exist in Slovene environment, to form a typology on the basis of their organizational
characteristics and to find out whether correlation between the level of professionalization
of the group and some chosen aspects of group functioning can be found and how group
functioning in perceived by their members. In a cross-sectional study a quantitative
methodological approach was undertaken. For the purpose of sampling data base of
currently active groups had been formed. The sample of group leaders and members had
been stratified upon the criteria of numbers of existing groups of the same kind. In a formed
typology four types of self-help groups and support groups were constructed: noninstitutional opened and closed and institutional opened and closed groups.

The results show that with growing professionalization of the group more probably some
organizational characteristics emerge (smaller frequency of meetings, more permanent role
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of the leader, shorter participation in the groups and evaluating the effectiveness of the
group), more likely the leaders positively characterise professionals’ attitudes towards the
groups (for a quality group work cooperation with professionals in foreseen and estimate
that professionals know the groups well and are favourably disposed towards them) and it is
more plausible that some factor which make group work more difficult occur (overloaded
leaders; members disturbing the functioning of the group; lack of funds and information how
to get them; lack of qualified leaders, public awareness and networks with other groups).

Results also lead to the findings that all researched group processes are interrelated.
Satisfaction with the group, group-helping characteristics, experiencing the empowerment
and possibilities of influencing the group are positively correlated. At the same time some
(rare) aspects of these processes are influenced by the frequency of participation at the
meetings (connected to satisfaction of the members with the group and the feeling of
acceptance and equality), duration of membership in the group (helps to rise the knowledge
of society) and member’s age (less experienced group-helping characteristics and
empowerment among the oldest members).

I close the work with the encouragement for respectful cooperation between professional
help and self-help, with a wish for establishing national self-help clearinghouse for self-help
groups and support groups, with a question about the direction in which self-help
movement will be heading on in Slovenia and with a finding about the needs of further
researching the field and with a metaphor of narrative for existential longing which reflects
the essence of self-help and support groups.

Key words: self-help groups, support groups, self-help, professional help, empowerment

Uvod

Uvod

Uvod
Samopomoč je bistveno starejša, kot se zdi na prvi pogled, tema pričujočega dela, ki iz nje
izhaja, tj. skupine za samopomoč in iz njih pozneje razvite podporne skupine, pa je
razmeroma mlad pojav. Skupine za samopomoč in podporne skupine so na nek način
kontroverzna tema raziskovanja, saj so se skupine za samopomoč razvile kot antiteza
strokovnemu delu ob družbenih pogojih, ki so bili gojišče za razvoj takega gibanja, danes pa
so njegova alternativa in (ali) komplement. Zato je raziskovanje, ki ga izvajata znanost in
stroka, v dvojni poziciji. Po eni strani je razumljivo, da iz želje po večjem poznavanju pojava
teh skupin, ugotavljanju koristi, ki jih v njih prejemajo člani, in razumevanja pomena tega
fenomena vstopa raziskovanje v polje skupin za samopomoč in podpornih skupin. Po drugi
strani pa je z vidika poseganja v fenomen, ki v svoji osnovi deluje po načelih
samoorganizacije, vsak poskus njegovega karakteriziranja, tipologiziranja, analiziranja od
zunaj, delovanje zunaj načel samoorganizacije, ki so temeljni za paradigmo samopomoči in s
tem za skupine za samopomoč (bistveno manj pa za podporne skupine). Z zavestjo o tej
omejitvi lastne pozicije pri raziskovanju vstopam na to polje.

Skupine za samopomoč in podporne skupine so kompleksna tema raziskovanja, saj gre za
organizem, ki se v različnih kronoloških in družbenih okoliščinah reprezentira različno, je
gibljiv, fluiden, spremenljiv, skratka živ. Poskus orisa njihove kompleksnosti primerjam s
težavnostjo poskusa celostnega orisa delovanja človeškega bitja, ki ga nikakor ne moremo
naenkrat v celoti zaobjeti, ne glede na uporabljene koncepte in njihova medsebojna
razmerja. Bolj ko se veča moje poznavanje raziskovanega fenomena, bolj razumem, da gre
pri pričujočem delu za parcialni oris njegove pojavnosti in dinamike.

V delu poskušam znotraj teoretičnih izhodišč ponuditi odgovore na vprašanja, kateri procesi
prispevajo k razvoju različnih pojavnih oblik skupin za samopomoč in podpornih skupin,
kakšne so te pojavne oblike in kakšen je njihov pomen za udeležence oz. člane skupin.
Empirični del predstavlja izsledke raziskave, kjer so bili pod drobnogled postavljeni izbrani
vidiki proučevanih skupin. Ker gre za prvo večjo presečno študijo skupin za samopomoč in
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podpornih skupin pri nas (z izjemo podobne študije, izvedene le do prve faze leta 1994 po
besedah njenega avtorja Ramovša), je ta temeljna v smislu spoznavanja z organizacijskimi
oblikami in vrstami skupin ter z izbranimi pojavi oz. s koristmi, ki jih te skupine prinašajo
svojim članom. Do danes so bile v ospredju poznavanja zgolj skupine, ki so bile organizirane
bolj centralno ali so bile pridružene ustanovam oz. organizacijam in so zato imele več virov za
delovanje, temu primerna pa je bila tudi njihova večja prepoznavnost. Prav tako se je
implementacija konceptov skupin za samopomoč in podpornih skupin v praksi izvajala bolj
naključno kot ne, oblike delovanja teh dveh tipov skupin pa so se in se še medsebojno
prekrivajo. Namen dela je zato raziskati stanje na področju skupin za samopomoč in
podpornih skupin v Sloveniji glede na značilnosti njihovega delovanja ter značilnosti
skupinskega dogajanja, kot ga doživljajo njihovi člani, in ponuditi odgovore v smislu večjega
prepoznavanja raznolikosti pojava skupin za samopomoč in podpornih skupin pri nas.

4

Teoretična izhodišča

Opredelitev in razvoj samopomoči in njenih oblik
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Opredelitev samopomoči

Samopomoč je poskus udeleženih, da z lastno udeležbo solidarno zgradijo mrežo socialnih
podpor, preizkusijo nove oblike reševanja življenjskih problemov in si spet pridobijo vire
lastnega odločanja in oblikovanja moči (Herriger, 2002). Ramovš (2003, str. 379) pa jo
opredeljuje kot
»socialni vzgib v človeku, da skuša sam rešiti svojo stisko ali okrepiti svojo socialno
klenost za kljubovanje težavam ter da pomaga 'svojim' v okviru družine ali druge
skupine in skupnosti, ker njihovo težavo doživlja tudi kot lastno stisko«.

Od tod po njegovem mnenju sledi, da ima samopomoč dve značilnosti, pri prvi gre za osebno
reševanje lastne stiske, pri drugi pa za pomoč znotraj skupin in skupnosti, kjer ljudje
doživljajo medsebojno pripadnost. V obeh primerih pa si krepijo socialno klenost; lastno in
skupno. V tem smislu se z njim strinja tudi Herriger (2002), ko trdi, da je samopomoč stara
toliko kot človeška družba, da je torej človeku lastna drža.

Prvič naj bi bil koncept samopomoči omenjen v knjigi Self-Help, v kateri avtor Samuel Smiles
leta 1859 zapiše znan ponarodeli stavek Heaven helps those who help themselves1 (Selfhelp, b. d.). V tem stavku je zajeta celotna paradigma samopomoči, ki temelji na
predpostavki, da je posameznik s svojo stisko (hkrati ob podpori drugih članov) edini možni
rešitelj te stiske. Katz (1993) pa kot prvega in najvplivnejšega avtorja navaja ruskega
aristokrata in anarhista Petra Kropotkina, ki je 1939. leta objavil delo Mutual Aid: A Factor in
Evolution in z njim zagovarjal antitezo takrat priljubljenemu socialnemu darvinizmu. Glavni
prispevek njegovega dela je na analizi živalskih in človeških družb dokazana teza, da k razvoju
teh najpomembneje prispevata medsebojna pomoč in sodelovanje, ne pa medsebojni boj in
ropanje.

1

V slovenščini je ta rek Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal.
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V skladu z Archibaldovo (2007) trditvijo, da se pojavne oblike družbenih fenomenov
spreminjajo s časom, o čemer pričajo različne oblike posameznih fenomenov v različnih
zgodovinskih obdobjih, je Ramovševo (2003) stališče, da je z zgodovinskega vidika
samopomoč zavzemala v vsakem obdobju različne pojavne in organizacijske oblike. Tako je v
tradicionalni, predindustrijski družbi zavzemala obliko družinske, sorodstvene in sosedske
samopomoči, vezano na družbene norme in rituale. V industrijski dobi je bila implementirana
v obliki sindikalnih gibanj, zavarovalništva in zadružništva. V postmoderni pa se je poleg dveh
tipičnih oblik – samopomoči znotraj družin in prijateljskih mrež in samopomoči v obliki
zavarovalništva – razvila še v tri specifične oblike: skupine za samopomoč, organizacije za
samopomoč ter družbene projekte za uvajanje in pospeševanje samopomoči. Tuji avtorji ne
eksplicirajo tovrstne delitve, temveč v kontekstu samopomoči govorijo o skupinah za
samopomoč in vseh možnih oblikah njihove institucionalizacije, od organizacij, matičnih
središč do različnih družbenih projektov (Archibald, 2007; Katz, 1993; Farris Kurtz, 1997). To,
kar njihovo pojmovanje razlikuje od Ramovševega, je, da več poudarka pripisujejo
kontinuiteti pojavnih oblik in jih strogo ne kategorizirajo.

Kakorkoli, koncept samopomoči je v sodobnem času pogosto implementiran v obliki majhne
skupine ljudi, ki se družijo na prostovoljni ravni z namenom rešitve nekega problema, stiske,
in vsaj sprva niso organizirani znotraj organizacij. To so t. i. skupine za samopomoč
(Nowinski, 2003; Borkman, 1999). V teh skupinah imajo člani poleg doživljanja podobne
stiske in podobnega cilja udeležbe v skupini (rešitve te stiske) tudi podobne stigmatizirajoče
izkušnje iz preteklosti, zato lahko drug drugega bolje razumejo in podpirajo. Zavezani so
osebni angažiranosti in osebni odgovornosti za svoje delo ter so si med seboj enakovredni,
tudi vodja; njegova naloga je le skrb za koordinacijo (Lamovec, 1998; Farris Kurtz, 1997; Katz,
1993; Hedrick, Isenberg in Martini, 1992). Druga oblika skupin, kjer si člani nudijo
medsebojno pomoč, so podporne skupine (Nichols in Jenkinson, 2006), ki so se – s
kronološkega vidika – razvile iz skupin za samopomoč oz. so njena modifikacija.

Predstavljene opredelitve samopomoči navajajo k pojmovanju, da koncept samopomoči
obsega pomoč samemu sebi, ki pa lahko poteka v obliki medsebojne pomoči in je njen
rezultat. Riessman in Carroll (1995) drastično posežeta v to pojmovanje z vpeljavo nove
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definicije. Izpostavljata namreč paradoks poimenovanja samopomoči kot besede, ki na prvi
pogled nakazuje individualno, tj. (samo)pomoč, dejansko pa samopomoč obsega od
ekonomskih skupin za samopomoč (npr. zadruge) do ženskih gibanj in gibanj hendikepiranih
in skupin za medsebojno pomoč (npr. AA). Pojasnjujeta, da skupine anonimnih alkoholikov
na začetku niso rabile termina samopomoč. So ga pa pozneje množično rabile druge skupine,
delujoče po sistemu dvanajstih korakov in tako vplivale na njegovo splošno rabo. A tudi te so
ga rabile z zadržkom in zagovarjale, da medsebojna pomoč ne pomeni samopomoči v smislu
individualne pomoči. Avtorja v svoji definiciji opredeljujeta, da samopomoč ne pomeni
individualne pomoči, torej pomoči samemu sebi, temveč označuje pomoč, ki prihaja »od
znotraj«, tj. iz človeka, poudarja človekove notranje vire in je nasprotje zunanji pomoči, ki jo
nudijo cerkev, država in strokovnjaki te ali one stroke. Menita, da dodatno zmedo vnaša
dejstvo, da je včasih enota notranje samopomoči skupina ali skupnost, celo narod, včasih pa
posameznik, kadar si nekdo, recimo, želi pomagati sam, npr. pri odvajanju od kajenja (v tem
primeru govorimo o individualni samopomoči). Z redefinicijo termina samopomoči avtorja
močno poudarita »bistvo samopomoči, ki ni medsebojna pomoč, temveč je predvsem
poudarjanje notranjih virov in potencialnih moči enote samopomoči (posameznik, skupina,
skupnost)« (Riessman in Carroll, 1995, str. 4). Če povzamem, lahko rečem, da s pojmom
samopomoč označujeta procese aktiviranja in krepitve lastnih notranjih virov.2 To lahko
poteka v kontekstih medsebojne izmenjave, na ravni skupin, skupnosti, naroda, lahko pa tudi
v kontekstih, ko si posameznik poskuša pomagati sam. Takrat govorimo o individualni
samopomoči. Razlika med samopomočjo in pomočjo izhaja iz odgovora na vprašanje, od kod
vznikne impulz za njuno organiziranje. Pri samopomoči izhaja ta impulz izmed članov, zato
samopomoč deluje po načelih samoorganizacije, medtem ko pri organizirani pomoči ta
impulz prihaja »od zgoraj«, od nekih oseb, običajno strokovnjakov.

Borkmanova (1999, str. 4, 5) meni, da se njena opredelitev samopomoči delno sklada z
opredelitvijo prej navedenih avtorjev, ter razmerje med samopomočjo in medsebojno
pomočjo eksplicira tako:
»Samopomoč se bo *v tej knjigi – op. prev.+ nanašala na posameznikovo
prizadevanje, da bi si pomagal, pogosto izhajajoč iz latentnih notranjih virov in moči
2

Njuna opredelitev samopomoči se močno sklada s konceptom krepitve virov.
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zdravljenja znotraj kontekstov doživete izkušnje situacije ali težave. Izid procesa
tega prizadevanja lahko vodi do posameznikovega prevzemanja odgovornosti za
svoje vedenje in stanja okrepitve moči ali pa ne; nekateri posamezniki se čvrsto
držijo statusa žrtve in se ne morejo dvigniti nad svojo nesrečo. /…/ Medsebojna
podpora in medsebojna pomoč se nanašata na posameznike, ki se združujejo
skupaj, da bi drug drugemu pomagali čustveno, socialno ali materialno.
Medsebojna pomoč so lahko sosedje, ki pomagajo družini postaviti nov dom, ko jim
je starega uničil ogenj, ali člani skupine za samopomoč, ki drug drugega poslušajo in
nudijo čustveno podporo. Rabila bom besedno zvezo medsebojna pomoč, da se
bom nanašala na primere vzajemne podpore, ne glede na to, ali je prisotna
samopomoč ali ne«.

Glede na predstavljene opredelitve zaključujem, da se definicije samopomoči med seboj
razlikujejo, delno prekrivajo in vsekakor ne puščajo enoznačnosti opredelitve fenomena
samopomoči. Od tod tudi precej raznolikosti v opredelitvi skupin, ki iz te teoretične
konceptualizacije izhajajo. Predvsem na področju skupin za samopomoč, podpornih skupin,
skupin za medsebojno pomoč prihaja včasih do prekrivanja opredelitev, včasih do
nasprotovanja, glede na to, iz kakšne opredelitve koncepta samopomoči izhajajo. Morda
nastaja toliko nejasnosti pri konceptualizaciji samopomoči, ker gre za gibanje, ki je nastalo po
načelih samoorganizacije oz. se je oblikovalo »od spodaj navzgor«, kakor njegovo smer
označujejo mnogi avtorji. Govorimo torej o pojavu, ki ga niso načrtno implementirali
strokovni delavci, vladne organizacije ali drugi viri družbene moči, in morda ga je zato težje
opredeliti s položaja »od zunaj«, torej, kadar nismo prvenstveno v vlogi soustvarjalca tega
procesa3 »od znotraj«. Vsako pripisovanje pomena pojava udeleženih »od zunaj« pa ne more
zaobjeti vseh subtilnih značilnosti, kot jih doživljajo udeleženi »od znotraj«.

Ne glede na opredelitve pa sociološki vidiki samopomoči in njenih učinkov na družbeno
realnost prikazujejo samopomoč s svojimi pojavnimi oblikami kot dinamiko, ki ustvarja nove
identitete na podlagi dejavnosti ritualnega izmenjevanja zgodb (Hedrick, Isenberg in Martini,
1992). Od tod tudi izhajajo Archibaldovi (2007) sklepi, da razvoj in razmah socialnega in
zdravstvenega sektorja, ki ju je povzročil razvoj samopomoči, nakazuje močno spremembo
na področju socialne participacije in gradnje ustanov, kar je v nasprotju s tezo o zatonu
3

Čeprav bi lahko zagovarjala stališče, da smo tudi pri opazovanju, raziskovanju takega fenomena njegovi
soustvarjalci, in dejansko menim, da je to tako. Vendar, ko govorim o soustvarjanju pomena pojava, ki je
ustvarjen »od spodaj navzgor« na strani njegovih udeležencev, se oznaka udeleženci nanaša na posameznike, ki
so neposredno udeleženi v ustvarjanju pomena pojava, preden vanj vstopijo raziskovalci in strokovnjaki, ki so
na podlagi svoje vloge tudi udeleženi pri soustvarjanju pojava.
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civilne družbe. Riessman in Carroll (1995) omenjata, da so skupine za samopomoč in skupine
medsebojne pomoči včasih poimenovane tudi z izrazom »nove soseske« (angl. new
neighborhoods), ki so nastale kot odgovor na slabljenje krajevnih sosesk, povečane
mobilnosti in zloma družinskih odnosov. Katz (1993) primerja gibanje za samopomoč na
območju Amerike pa tudi drugod po svetu z značilnostmi družbenega gibanja in ugotavlja, da
bi ga s svojimi značilnostmi lahko uvrstili vsaj v družbeni trend, če že ne v gibanje. Izjemo
navaja pri gibanju anonimni alkoholiki (AA), saj zanje meni, da zadostujejo kriterijem za
uvrstitev v družbeno gibanje, izpostavlja pa še gibanje za hendikepirane in za starejše ljudi,
za katere meni, da bi jih lahko uvrstili med družbena gibanja. V nasprotju z njim pa Archibald
(2007) skoraj petnajst let pozneje samopomoč zaradi njene pojavnosti v celoti uvršča v
družbeno gibanje.

Predhodnice današnjih skupin za samopomoč: skupine dvanajstih korakov

Prve skupine za samopomoč, kakor jih poznamo v današnjem času, so bile skupine
anonimnih alkoholikov (Katz, 1993). Njihova temeljna značilnost je anonimnost. Ta ne
pomeni priložnosti za skrivanje ali zanikanje težave, temveč zagotavljanje zaupnosti. Delujejo
po sistemu dvanajstih korakov okrevanja od odvisnosti, kar obsega ideologijo teh skupin in
njihovo duhovno naravnanost. Duhovnosti, kakor je prakticirana v AA, ne gre razumeti kot
religiozno usmerjenost ali delovanje znotraj katerega koli od duhovnih gibanj znotraj cerkva.
Njihova opredelitev je naslednja:
»Skupnost AA ni povezana z nobeno sekto, veroizpovedjo, politično stranko,
organizacijo ali ustanovo; ne želi se vpletati v nikakršne spore; ne zagovarja
nobenih stališč, niti jih ne zavrača. Naš glavni namen je, da ostanemo trezni in
pomagamo tudi drugim alkoholikom k treznosti« (Anonimni alkoholiki, 2010).

Hopson (1996) trdi, da se okrog pojmovanja spiritualnosti oz. duhovnosti pojavlja precej
kontroverznosti. Nekateri avtorji zagovarjajo stališče, da gre pri AA zgolj za novo obliko
religije (Ellis in Schoenfeld, 1990, v Hopson, 1996), medtem ko drugi temu nasprotujejo in
menijo, da gre za najpomembnejši vidik programa, njegovo nereligiozno naravo pa
utemeljujejo s tem, da od članov AA ni zahtevano, da bi sprejeli kakršen koli koncept
božanstva ali se držali določenih ritualov in verjetij (Braxton, 1987, v Hopson, 1996).
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Duhovnost namreč nastopa kot osnova za spremembo življenjskega sloga, vsebuje namero
posameznikove volje, da bi svoje vedenje uravnal skladno s svojim stanjem (ki je bilo pred
tem v stanju zanikanja) in nastopa kot nekaj zunaj posameznika, k čemur se lahko obrne
potem, ko je priznal svojo nemoč. Katz (1993) navaja tudi, da je stopnja poudarjanja
duhovnosti v skupinah zelo različna: v nekaterih, denimo, omenjajo višjo silo le ob navajanju
dvanajstih korakov. Trdi, da so skupine odprte za ljudi različnih veroizpovedi kot tudi za
agnostike in ateiste, če so se le pripravljeni držati načel in slediti programu osebnega
spreminjanja. Pod višjo silo si posamezniki lahko predstavljajo tisto, kar pomeni njim. Za
nekatere je to kar skupina sama (Hopson, 1996).

V nadaljevanju je predstavljen sistem dvanajstih korakov, zapisanih v skupini AA (Anonimni
alkoholiki, 1952, v Hopson, 1996, str. 536):
»1. Priznali smo, da smo pred alkoholom nemočni – da je naše življenje postalo
neobvladljivo.
2. Začeli smo verjeti, da nam zdravje lahko povrne sila, večja od nas.
3. Odločili smo se, da svojo voljo in svoje življenje predamo v oskrbo Bogu, kakor ga
razumemo.
4. Naredili smo temeljito in neustrašno inventuro svojega moralnega stanja.
5. Natančno naravo svojih napak smo priznali Bogu, sebi in še nekemu drugemu
človeku.
6. Popolnoma smo bili pripravljeni, da nam Bog odvzame vse značajske
pomanjkljivosti.
7. Ponižno smo ga prosili, naj odpravi naše pomanjkljivosti.
8. Sestavili smo seznam vseh ljudi, ki smo jih prizadeli, in postali smo pripravljeni
storjeno pri vseh prizadetih poravnati.
9. Opravili smo neposredno poravnavo pri tistih, pri katerih je bilo to mogoče, razen
če bi s tem prizadeli njih ali koga drugega.
10. Še naprej smo opravljali osebno inventuro in takoj priznali, kadar nismo imeli
prav.
11. Z molitvijo in meditacijo smo si prizadevali izboljšati zavesten stik z Bogom,
kakor ga razumemo; prosimo le za spoznanje njegove volje glede nas in za moč, da
bi jo uresničili.
12. Ko smo se po teh korakih duhovno prebudili, smo se trudili, da bi to sporočilo
posredovali alkoholikom in v vsem delovali po teh načelih.«

Morda je poskus povezovanja AA z religioznostjo posledica načina ustanovitve gibanja, ki je
bilo sprva povezano z evangeličanskim gibanjem Oxford Group, kjer je Rowland H. zmogel
doseči treznost, ki je prej v terapiji pri Carlu Jungu ni zmogel doseči in je znotraj te skupine
pomagal tudi Ebbyju T. pri doseganju treznosti. Ta je svojo izkušnjo posredoval prijatelju Billu
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W., poznejšemu soustanovitelju AA (Hopson, 1996). V seriji dogodkov je Bill W. spoznal
kirurga Boba S., s katerim sta leta 1935 ustanovila prvo skupino AA v Akronu, v Ohiu (Katz,
1990). Leta 1938 sta izdala knjigo Anonimni alkoholiki (Katz, 1993), v kateri so bili združeni
duhovni principi iz gibanja Oxford Group s kulturnimi vplivi pragmatične filozofije Williama
Jamesa (1958, v Kurtz, 1990), stališča Richarda Peabodyja (1931, v Kurtz, 1990) in njihove
lastne izkušnje. Do leta 1938 so bile tudi ustanovljene skupine po več mestih in ta čas je bil
prelomnica v organizacijskem smislu (Katz, 1993). Gibanje se je osamosvojilo in postalo
neodvisno od gibanja Oxford Group, da bi se preprečila nevarnost vključevanja v specifične
religijske tradicije (Kurtz, 1979, v Hopson, 1996).

Skupine AA imajo poleg dvanajstih korakov tudi dvanajst izročil, ki predstavljajo
organizacijske smernice delovanja skupin (Farris Kurtz, 1990). Hopson (1996) meni, da izročili
2 in 8 varujeta pred razvojem avtokratičnega vodenja in ekskluzivizma znotraj gibanja AA.
Pomanjkanje hierarhije pa naj bi bila pomembna protiutež narcističnim težnjam, ki se izraža
kot grandioznost ali očrnitev samega sebe (Kurtz, 1979, v Hopson 1996; Mack, 1981, v
Hopson, 1996). Izročila 4, 6, 7, 9 in 10 pa varujejo AA pred institucionalizacijo. Gre torej za
opredelitev organizacijske filozofije AA (Farris Kurtz, 1990) in vodi k doseganju zastavljenih
ciljev.
»Ta izročila predstavljajo načela za to, kar je bilo opisano kot 'organizacijska
anarhija', ker poudarjajo avtonomijo vsake skupine, najmanjšo možno
organizacijsko strukturo, nevtralnost glede zunanjih tem in anonimnost« (Hopson,
1996, str. 548).

V nadaljevanju je predstavljen sistem dvanajstih izročil, zapisanih v skupini AA (Anonimni
alkoholiki, 1952, v Hopson, 1996, str.549):
»1. Naš skupni blagor bi moral biti na prvem mestu; osebno okrevanje je odvisno
od enotnosti AA.
2. Pri delovanju skupine obstaja samo ena najvišja avtoriteta – ljubeči Bog, kot se
lahko izraža v naši skupinski zavesti. Naši vodje so le zaupanja vredni poverjeniki;
oni ne vladajo.
3. Edini pogoj za članstvo v skupnosti AA je želja, da bi nehali piti.
4. Vsaka skupina naj bo samostojna, razen v zadevah, ki so skupne vsem skupinam
ali AA kot celoti.
5. Poglaviten namen vsake skupine je le, da prenaša svoje sporočilo alkoholiku, ki še
vedno trpi.
6. Skupina AA naj nikoli ne podpira, financira ali s svojim imenom krije drugih
sorodnih ali zunanjih ustanov in dejavnosti, da nas težave v zvezi z denarjem,
lastnino ali ugledom ne bi odvračale od našega poglavitnega namena.
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7. Vsaka skupina AA naj bi se v celoti vzdrževala sama in odklanjala zunanje
prispevke.
8. AA naj za vedno ostane neprofesionalna organizacija; vendar naši službeni centri
lahko zaposlijo strokovne delavce.
9. AA naj ne postane trdna organizacija, lahko pa ustanavljamo službene odbore,
neposredno odgovorne tistim, ki jim služijo.
10. AA se ne opredeljuje do zadev zunaj skupnosti, zato naj imena AA ne bi nikoli
vpletali v sporna javna vprašanja.
11. Naši stiki z javnostjo slonijo bolj na privlačnosti kot na reklami. Vedno moramo
ohraniti osebno anonimnost v tisku, na radiu, v filmu, na televiziji in v drugih
medijih.
12. Anonimnost je duhovni temelj vseh teh izročil, ki nas vedno opominja na to, naj
načelom dajemo prednost pred osebnostmi.«

Farris Kurtzeva (1990) predstavlja štiri glavne očitke, ki jih je gibanje AA pogosto deležno.
Prvi je ta, da je prisotnost na srečanjih skupin AA samo izživljanje (angl. acting-out)
intrapsihične patologije, kjer se torej alkoholizem zamenja za odvisnost od skupine (Bean,
1975, v Farris Kurtz, 1990). Vendar so pozneje nekateri izmed teh avtorjev ugotovili, da je
vpliv članstva v AA korektiven in ne regresiven (Bean in Zinberg, 1981, v Farris Kurtz, 1990).
Farris Kurtzeva (1990) pušča odprto vprašanje, ali zaradi pritiska skupine, ki lahko vodi v
kompulzivno udeležbo, taka udeležba res morda ne preprečuje k deloholizmu nagnjenemu
alkoholiku v okrevanju, da ne bi užival v prostočasnih dejavnostih ali v večji bližini s svojimi
družinskimi člani. Hopson (1996) skozi analizo narave odvisnosti pojasnjuje delovanje AA in
dokazuje koristi, ki ga k osebnemu razvoju posameznika prispeva aktivna udeležba.

Drugi pogost očitek gibanju AA je, da je protiznanstveno in protistrokovno naravnano (Farris
Kurtz, 1990). Ideja o protistrokovni naravnanosti izhaja predvsem iz dejstva, da je AA zapolnil
vrzel na področju zdravljenja alkoholizma, saj je bilo alternativnih programov malo. Farris
Kurtzeva (1990) meni, da čim večji bo razvoj strokovnih oblik zdravljenja alkoholizma, tem
manjši bo omenjeni očitek. Protiznanstvena naravnanost pa nastopa predvsem zaradi
pojmovanja alkoholizma kot bolezni, vendar pa avtorica navaja, da je začetek tega
pojmovanja zgodnejši kot pojav AA, kjer sprva tega pojma niso rabili. Kritiki mu znotraj tega
očitajo tudi pogled na abstinenco, saj ta ni ekvivalent treznosti, toda – zaključuje avtorica – ti
kritiki so očitno napačno razumeli cilj programa AA. Ta ni doseganje treznosti, temveč
duhovna rast.
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Tretji očitek je empirično nedokazana učinkovitost programa AA in trditev, da je AA omejil
oz. zavrl iskanje učinkovitejših programov (Farris Kurtz, 1990). Raziskave kažejo, da je
program učinkovit za ljudi, ki se udeležijo več kot petih srečanj (Emrick, Lassen in Edwards,
1977, v Farris Kurtz, 1990; Leach in Norris, 1977, v Farris Kurtz, 1990), da se je skupnost AA
izkazala kot najučinkovitejši način zdravljenja in naj bi se priporočala v kombinaciji s
psihoterapijo (Zinberg in Bean, 1981, v Hopson, 1996). Glede očitka, da je AA zavrl
oblikovanje drugih programov zdravljenja alkoholizma, pa Farris Kurtzeva (1990) meni, da je
to bolj posledica nezavzetosti znanstvenikov, zdravnikov in drugih strokovnjakov pri
raziskovanju kemične odvisnosti, zaradi česar se je to polje ideološko zapolnilo z
dogmatičnimi pogledi mnogih članov v smislu, da je AA edini možni način okrevanja. Vendar
opozarja, da moramo razlikovati med dogmatičnimi pojmovanji posameznih članov in
programa AA kot organizacijske enote.

Četrti očitek gibanju AA pa je, da ni kulturno primerno za druge skupine kot za bele moške
srednjega razreda, kar je bilo dokazano tudi v raziskavi Osborne in Glaser (1981, v Hopson,
1996) in Robertson (1988, v Farris Kurtz, 1990). AA se je sicer trudil to preseči na mnoge
načine; z vzpostavljanjem skupin za manjšine (npr. špansko govoreče prebivalce ZDA), z
vključevanjem žensk v program (tudi skozi zgodbe o okrevanju žensk v Veliki knjigi), z
vzpostavljanjem skupin za starejše alkoholike, z avdioposnetki literature AA za slepe itd.
(Farris Kurtz, 1990). Vendar je res tudi to, da so se razvile družbenokulturne alternative
programom dvanajstih korakov. Za ameriške Afričane je, denimo, primer organizacije Men in
Recovery, kjer ne poudarjajo nemoči in anonimnosti, saj bi bilo to kontraproduktivno za
pripadnike te družbene skupine, ki so izkusili nemoč in nevidnost znotraj vladajoče družbene
skupine (Hopson, 1996).

Celotno gibanje AA v letu 2011 šteje skupaj 2.103.033 članov in 115.773 skupin v 150
državah (Estimates of AA Group and Members, b. d.). Po zgledu AA so se precej hitro
ustanavljale podobne skupine za druge težave oz. odvisnosti, in sicer leta 1953 Narcotics
Anonymous, leta 1965 Overeaters Anonymous, leta 1970 Gamblers Anonymous in 1979
Cocaine Anonymous (Katz, 1993). Pozneje so sledile še skupine na drugih področjih, ki so v
svojem nazivu imele besedo anonimni. Nekatere od njih so prav tako delovale po programu
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dvanajstih korakov, medtem ko so druge ohranile le anonimnost (prav tam). Skupine, ki
delujejo po zgledu AA, so izjemno raznovrstne. Naj jih za ponazoritev naštejem le nekaj z
območja ZDA, kakor so predstavljene v zbirni publikaciji nacionalnega matičnega središča
American Self-Help Group Clearinghouse (White in Madara, 2002): Messies anonymous (za
osebe, ki imajo nered oz. neorganizirano gospodinjstvo), Fear of Success anonymous (za
osebe, ki se bojijo uspeha), Sex Workers Anonymus (za osebe, ki želijo zapustiti industrijo
seksa) idr. Pri nas tovrstne raznolikosti sicer ni, a vendarle so bile po zgledu AA, ki v Sloveniji
delujejo že več kot dvajset let, ustanovljene leta 1989 Al-anon (skupnost svojcev in prijateljev
alkoholikov, ki čutijo, da je bilo njihovo življenje prizadeto zaradi pitja nekoga drugega),
Alateen znova delujoča od leta 2009 (pomoč za najstnike, katerih starši, družinski člani ali
prijatelji imajo probleme z alkoholom), Anonimni narkomani (osebe, odvisne od drog),
Anonimni prekomerni jedci (za kompulzivne prekomerne jedce) in Anonimni hazarderji (za
osebe, ki imajo težave z neobvladljivim hazardiranjem).
Katz (1993) predstavlja pet temeljnih razlik4 med skupinami dvanajstih korakov in drugimi
vrstami skupin za samopomoč, ki ne delujejo po tem programu:5 ideologija skupine,
struktura srečanj, priznavanje nemoči, trajanje udeležbe in družbenopolitično udejstvovanje
skupin. Skupine dvanajstih korakov imajo jasno ideologijo, temelječo na ideji, da je osebna
sprememba lahko dosežena zgolj skozi duhovno verjetje in spreobrnitev, medtem ko druge
vrste skupin nimajo ideologije, jo pa v teku razvoja seveda lahko razvijejo, a se to v večini
primerov ne dogaja. Prav tako te skupine nimajo predpisanih oblik srečanj, ki bi bile
zamejene z nekim faznim procesom osebne spremembe posameznikov. Priznavanje nemoči
in višje sile je temeljno pri skupinah dvanajstih korakov za doseganje novega vedenja in
krepitve moči, pri drugih pa je skoraj nezaželeno, saj bi, denimo, pri skupinah hendikepiranih
še dodatno lahko spodbujalo že tako obstoječe stanje nemoči, zato te skupine bolj slonijo na
učenju, izmenjavi strategij spoprijemanja, medsebojne podpore itd.. Zagovorniki skupin
dvanajstih korakov sicer menijo, da nemoč ni enako kot pasivna drža, vendar med
predstavniki obeh vrst skupin ta spor še vedno obstaja. Udeležba je pri skupinah dvanajstih

4

Veliko je podobnosti med Katzevim razlikovanjem skupin, ki delujejo po sistemu dvanajstih korakov, in tistih,
ki po njem ne delujejo, z razlikovanjem skupin za samopomoč in podpornih skupin po Farris Kurtzevi (1997).
5
V izvirniku imenovane kot »12-Step Groups« in »Non 12-step groups«, vendar zaradi ustreznejšega prevoda
slednje prevajam kot druge vrste skupin.
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korakov dolgotrajna, lahko celo doživljenjska, medtem ko je pri drugih krajša; pričakuje se,
da bo član po izboljšanju stanja skupino zapustil. Konec skupine ni zaznamovan s stigmo,
temveč je nagrajen z aplavzom. Pri obeh vrstah skupin pa je članstvo lahko nekaj časa
prekinjeno, nato pa ponovno obnovljeno v kriznih trenutkih. Družbenopolitično
udejstvovanje pa je pri skupinah dvanajstih korakov povsem nezaželeno, medtem ko je pri
drugih vrstah razumljeno kot eden od načinov preseganja nemoči lastnega stanja ter pot do
krepitve moči posameznikov in družbenih skupin.

Skupine za samopomoč in podporne skupine

Lamovčeva (1998) predlaga definicijo, po kateri skupine za samopomoč združujejo ljudi s
podobnimi problemi na enakovredni ravni, in jih po namenu deli v dve skupini; prvo tvorijo
skupine za samopomoč, ki želijo neposredno pomagati članom, drugim pa sta primarni
prioriteti boj za pravice zatirane skupine in spreminjanje odnosa družbe do teh zatiranih
skupin. Nylundova (2000) predstavlja enako delitev skupin, le da jih poimenuje osebno
usmerjene in na družbeno spremembo usmerjene skupine. Gustow in Tracy pa sta enako
delitev že leta 1976 poimenovala tako: skupine tipa I (podporne skupine »face-to-face«) in
skupine tipa II (na spremembo okolja usmerjene skupine). Nylundova (2000) opozarja, da
mnogokrat skope in nepopolne definicije skupin za samopomoč opredeljujejo zgolj skupine,
ki so osebno usmerjene, družbeno usmerjene pa prezrejo. Primer take definicije je naslednji:
»Skupine za samopomoč združujejo ljudi s podobnimi problemi, z namenom pomagati jim na
osebni način, po možnosti rešiti problem in, kadar je to mogoče, naučiti jih, kako živeti z
lastnimi omejitvami« (Damen, Mortelmans in Van Hove, 2000). V to definicijo niso vključene
skupine, usmerjene na doseganje sprememb v družbi.
Z vidika časovnega sosledja so se iz skupin za samopomoč razvile podporne skupine,6 ki jih
Schoplerjeva in Galinskyjeva (1995) uvrščata na kontinuum med intervencije samopomoči in

6

V pričujočem delu bo opazen večji poudarek na samopomoči in skupinah za samopomoč kot pa na podpornih
skupinah. Najprej zato, ker je vsebinsko delo zastavljeno tako, da poudari izvor teh skupin, pa tudi zato, ker v
empiričnem delu večinski del vzorca predstavljajo skupine za samopomoč.
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terapevtske pomoči. Menita, da se podporne skupine hkrati na eni strani prekrivajo s
skupinami za samopomoč, po drugi strani pa s terapevtskimi skupinami.

Tabela 1: Razlike med skupinami za samopomoč in podpornimi skupinami po Farris Kurtzevi (1997)
ter Shoplerjevi in Galinskyjevi (1995)

Kriteriji

Skupine za samopomoč

Podporne skupine

Definicija

Podporna, edukativna, na spremembo
usmerjena skupina za medsebojno
pomoč, ki naslavlja posamezno
življenjsko težavo ali pogoj, ki si ga
delijo vsi člani skupine.
osebna ali družbena sprememba ali
oboje

Skupina, kjer si člani nudijo
medsebojno čustveno podporo in
informacije o skupnem problemu.

Namen

Ideologija
Vodenje

prisotna in namenjena soočanju s
situacijo
predvsem med člani skupine

Udeležba
Prispevki
Prisotnost strokovnjaka

prostovoljna
prostovoljni, ni članarin
redko z dejavno vlogo (razen če je
član)

Članstvo

vsi, ki se soočajo z enako težavo

Srečanja

strukturirana, usmerjena na nalogo,
uporaba specifičnih metod pomoči
lokalne skupine, razmeroma neodvisne
od nacionalnih centralnih organizacij

Avtonomnost

emocionalna podpora in
izobraževanje, vedenjske in družbene
spremembe so manj pomembne
ni oz. izjemoma prisotna
pogosto s strani strokovnjaka ali
prostovoljcev, redko članov
prostovoljna
običajno ni prispevkov ali članarin
pogosto ustanovljene s strani
strokovnjakov (enak med člani, a
njegova legitimnost izhaja iz
usposobljenosti, redko ima enako
izkušnjo kot člani)
omejeno na člane organizacije, ki
izvaja/sponzorira skupino
nestrukturirana
običajno organizirane znotraj
nacionalnih organizacij ali lokalnih
strokovnih delavcev

Podobno jih na kontinuum razvršča Farris Kurtzeva (1997), ki pa znotraj tega predstavlja še
en kontinuum, in sicer od skupin za samopomoč do podpornih skupin. O skupinah za
samopomoč meni, da so kompleksnejše oblike skupin, katerih namen je doseganje
spremembe pri članih, in jih postavlja na en konec kontinuuma, medtem ko so na drugem
koncu preprostejše oblike skupin, usmerjene v izmenjavo podpore in tolažbe. To so
podporne skupine. Taksonomsko pa vmesne oblike navede od:
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skrajnih oblik samopomoči, ki jih imenuje kompleksne, na spremembo usmerjene
skupine, to so skupine dvanajstih korakov in druge skupine, ki ne delujejo po tem
sistemu;



zagovorniških skupin za samopomoč, usmerjenih na spreminjanje družbene
realnosti;



mešanih podpornih skupin, katerih namen je obveščanje in izobraževanje;



do neformalnih podpornih skupin, ki združujejo enako trpeče in so na skrajnem robu
podpornega kontinuuma.

Avtorica poudarja, da ne gre za čiste oblike, seveda tudi na spremembo usmerjene skupine
nudijo podporo in nasprotno. Kljub definicijam, ki naj bi razlikovale skupine za samopomoč in
podporne skupine, pa so si tudi v literaturi te definicije mnogokrat nasprotne ali se
prekrivajo. Podobne nejasnosti se pojavljajo tudi v praksi pri izvajanju teh skupin. Taka je
situacija po svetu, a podobna je prisotna tudi v slovenskem prostoru, razmejitev med
skupinami ni nič razvidnejša ne v teoriji in ne v praksi. Farris Kurtzeva (1997) meni, da gre pri
opredelitvi skupin za samopomoč in podpornih skupin vedno za opis »idealnih tipov«, torej
tako čistih oblik, da jih v praksi redkokdaj srečamo. Vendar pa hkrati poudarja, da glavne
razlike med obema vrstama skupin nastopajo v vlogi strokovnjaka pri skupinskih aktivnostih,
obsegu članstva v organizaciji, obsegu in tipu skupinske usmerjenosti na spremembo, stopnji
avtonomije lokalne skupine ter kompleksnosti programa organizacije in njene filozofije
(Powel, 1987, v Farris Kurtz, 1997; Shopler in Galinsky, 1995, v Farris Kurtz, 1997; Schubert in
Borkman, 1991, v Farris Kurtz, 1997). Po teh kriterijih tudi oblikuje delovno definicijo obeh
skupin. Da bi bila kar najpreglednejša, njeno definicijo prikazujem v tabeli 1, v kateri so poleg
poudarkov avtorice Farris Kurtzeve (1997) dodani še vsebinski poudarki razlik med obema
vrstama skupin po avtoricah Shoplerjevi in Galinskyjevi (1995).

Ena od značilnosti, ki je očitna na prvi pogled po pregledu literature o skupinah za
samopomoč in podpornih skupinah, čeprav ni mnogokrat posebej omenjena, je primernost
skupin glede na starost. Skupine za samopomoč so že zaradi samoorganiziranosti izvedljive
zgolj za odrasle oz. so že primerne za osebe na prehodu med adolescenco in odraslostjo.
Podporne skupine pa so primerne tudi že za otroke, če jih izvajajo dobro usposobljeni
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strokovnjaki (O'Rourke in Worzbyt, 1996). Gre za maloštevilčno skupino otrok, ki se soočajo s
podobnimi življenjskimi spremembami. Namen skupine je otrokom pomagati raziskovati
čustva, misli in dejanja na ravni njihove starosti, dosegati nove ravni razumevanja lastnih
dilem, kar naj bi jih vodilo do učinkovitejših in odgovornejših načinov delovanja. V podpornih
skupinah otroci dobijo izkušnjo kolegialnosti in upanja (prav tam).

Riessman in Carroll (1995) podporne skupine za učence predstavljata v svojem radikalnem
predlogu modela vrstniško usmerjene šole, kjer bi te skupine bile le eden od načinov
samopomoči med učenci. Na osnovi eksperimentov v različnih šolah v New Yorku sta
dokazala, da je sistem tutorstva med učenci (tutorji so bili povprečni in podpovprečni učenci)
bistveno zvišal učne dosežke tutorjev in učencev, ki so bili deležni tutorstva. V svojem
modelu zagovarjata, da bi se učinkovitost šolskega sistema v primerjavi z aktualno situacijo
precej zvečala in da imajo vlade vire moči za izboljšanje sistema v sistemu samem – učencih
in dijakih. Model vrstniško usmerjene šole bi se od obstoječih razlikoval v domala vseh
vidikih. Tudi predlogi za pomembne odločitve naj bi prišli iz vrst učencev in dijakov, učitelji
pa bi bili moderatorji teh procesov.

Skupine za samopomoč nasproti psihoterapevtskim skupinam

Skupine za samopomoč so mnogokrat omenjene tudi v kontekstu psihoterapevtskih skupin.
Ko Archibald (2007, str. 1) pojasnjuje razvoj samopomoči, jo opredeli kot
»s strani članov oblikovane psihoterapevtske podporne skupine za ljudi, ki se
soočajo z izkušnjo enake bolezni ali okoliščin, vse od alkoholizma pa do bolezni
raka«.

Avtor te skupine torej enači po namenu dela s psihoterapevtskimi skupinami, s čimer pa se
ne strinja Lewis Hermanova (2001), ki primerjalno prikaže koncepte skupin za samopomoč,
podpornih skupin in psihoterapevtskih skupin tako glede na njihove strukturne in
organizacijske značilnosti kakor tudi glede na njihovo usmerjenost na določeno stopnjo
okrevanja na primeru skupin ljudi, ki so doživeli travmatičen dogodek ali ponavljajoče se
serije travmatičnih dogodkov (tabela 2).
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Tabela 2: Model treh vrst skupin glede na stopnjo okrevanja avtorice Lewis Hermanove (2001)

Skupina

Stopnja okrevanja
ena

dva

tri

varnost

spominjanje in žalovanje

povezovanje

Časovna naravnanost

sedanjost

preteklost

sedanjost, prihodnost

Osredinjenost na

skrb zase

travma

medosebne odnose

Članstvo

homogeno

homogeno

heterogeno

fleksibilne, vključujoče

zaprte

stabilne, počasen obrat

srednja

zelo visoka

visoka

nizka

nizka

visoka

Terapevtska naloga

Meje
Kohezivnost
Strpnost do konfliktov
Časovna omejenost
Struktura
Primer

nedoločen zaključek ali

določen zaključek

nedoločen zaključek

didaktična

usmerjena na cilj

nestrukturirana

program dvanajstih korakov

skupina za preživele

ponavljajoča

medosebna
psihoterapevtska skupina

Kot je razvidno iz tabele, avtorica proces okrevanja deli na tri stopnje: doseganje občutka
varnosti, spominjanje in žalovanje ter ponovno povezovanje (sebe in sebe z drugimi).
Skupine dvanajstih korakov, ki so tako rekoč prve oblike skupin za samopomoč oz.
predhodnice vseh drugih, naj bi bile usmerjene na prvo stopnjo okrevanja, to je doseganje
občutka varnosti. Po njenem mnenju je za doseganje občutka varnosti po (večkrat) doživeti
travmi potrebno predvsem tako skupinsko delo,7 ki je kognitivno in edukativno naravnano,
ne pa eksplorativno.

Trdi, da skupine, ki so oblikovane po sistemu dvanajstih korakov, ne raziskujejo globine
travme, temveč ponujajo kognitivni okvir za razumevanje simptomov, ki so lahko sekundarna
posledica travme (denimo odvisnost od različnih substanc) ter obenem ponujajo tudi nabor
navodil za osebno krepitev moči preživelega in za ponovno vzpostavitev povezanosti
preživelega z drugimi. Ta nabor navodil vsebuje t. i. dvanajst korakov. Tako po mnenju
avtorice omenjene skupine nudijo vse, kar preživeli potrebuje po izkušnji travme v prvi fazi
soočanja z njo: možnost za izmenjavo informacij o travmatičnih sindromih, identificiranje
pogostih vzorcev simptomov in medsebojno deljenje strategij za skrb za samega sebe in
7

Avtorica prikazuje tudi druge individualne oblike pomoči, a to presega obseg tega dela, zato jih ne navajam.
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samozaščito. Vpetost skupine v sistem dvanajstih izročil pa nudi zaščito pred tem, da bi
njihovo vodenje postalo preveč eksplorativno. Funkcija vodje rotira med člani in tako ta nima
pozicije moči. Moč je prenesena na skupni nabor dvanajstih izročil namesto na vodjo in tako
skupina lahko ohranja svojo strukturo, s tem pa tudi dosega namen, gledano kratkoročno ali
dolgoročno. Kljub sistemu dvanajstih izročil, ki skupino ščitijo pred tem, da bi bila preveč
fleksibilna in zato eksplorativna, pa avtorica opozarja, da nekatere, predvsem sodobne,
skupine za samopomoč, ki jim primanjkujeta globina praktičnih izkušenj in obseg izbir skupin,
ki so na voljo v zrelih programih dvanajstih korakov, kljub temu podležejo omenjenim
nevarnostim, ki se manifestirajo v naklonjenosti izkoriščevalnemu vodenju in zatiralnemu
skupinskemu delu.

Lewis Hermanova (2001, str. 220) delovanje skupin dvanajstih korakov opisuje tako:
»Struktura teh programov samopomoči odraža didaktični namen. Čeprav lahko
člani skupin doživljajo močna čustva na srečanjih, ventilacija občutij in podrobno
pripovedovanje zgodb v dobro članov nista spodbujana. Središče ostaja pri
ponazarjanju splošnih načel skozi osebna pričevanja in pri učenju iz skupnega vira
navodil. Močna povezanost med člani skupine ni potrebna, da bi ustvarila ozračje
varnosti, bolj kot to je varnost vključena v pravilih anonimnosti in zaupnosti ter v
edukativnem pristopu skupine. Člani skupine ne soočajo drug drugega ali ponujajo
zelo osebne, individualne podpore. Podelitev vsakodnevnih izkušenj v teh skupinah
zmanjša sram in izolacijo, spodbuja praktično reševanje problemov in vliva upanje.«

Na omenjeno razliko med psihoterapijo in samopomočjo sta leta 1978 opozarjala Lieberman
in Bond. Po njunem mnenju je glavna točka razlikovanja med obema oblikama pomoči ta, da
psihoterapija s sistemom simptomov in patologije umešča mnogo vzrokov stisk v
posameznika. Pravita, da so ne glede na psihoterapevtsko šolo za psihoterapevte pomembne
vrednote vpogled, razumevanje samega sebe in samorealizacija. Pri skupinah za samopomoč
pa notranjo stisko, ki jo doživlja posameznik, želijo preseči oz. jo olajšati tako, da vir stiske
umeščajo navzven. Vsako umeščanje v posameznika je neprimerno. Zmanjšanje ali
odpravljanje simptomov je mogoče s spremembo zunanjih družbenih pogojev. Simptomi pa
so napačna družbena prepričanja, ne pa pravilni kazalniki notranjega stresa. Podobno trditev
zagovarja Borkmanova (1999), ki meni, da je samopomoč ali medsebojna pomoč osnovana
kot odziv na stigmo, ki jo družba projicira na problem, s katerim se sooča določena skupina.
Vendar so taka pojmovanja skupin za samopomoč bližje tistim skupinam, ki ne delujejo po
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sistemu dvanajstih korakov. Slednje imajo namreč absolutno strogo stališče glede
nevpletanja v družbena dogajanja in spreminjanja družbenih pogojev. Zato trdim, da je
razlika, ki jo Lieberman in Bond (1978) vpeljeta v razumevanje skupin za samopomoč in
psihoterapije, pojmovanje, v katero t. i. skupine dvanajstih korakov niso vključene. Zanje
lahko rečem, da so bližje terapevtskim modelom kot pa druge skupine in v tem pogledu bi
pogojno veljala Archibaldova (2007) teza, da gre za s strani članov oblikovane
psihoterapevtske podporne skupine, čeprav nisem naklonjena mešanju izrazov z različnih
strokovnih področij, razen če ni trdnih dokazov za tako početje.

Vendar je treba opozoriti, da so stališča Liebermana in Bonda (1978) delno odraz tedanjega
razumevanja psihoterapevtske stroke, za katero je bilo značilno, da se je v veliki meri
naslanjalo na medicinski model, ki je patologijo povečini umeščal v posameznika. To velja
predvsem za tiste smeri, ki so izhajale iz psihoanalitične doktrine. Naj za ponazoritev
navedem razumevanje homoseksualnosti kot evidenten primer razlik med medicinskim
umevanjem posameznika in samopomočjo. Še do leta 1973 je bila homoseksualnost
vključena v drugo različico psihiatrične nomenklature Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders (DSM II) kot duševna motnja, ki jo je bilo treba zdraviti. Kritiki tovrstne
uvrstitve homoseksualnosti v DSM so še posebej ironični ob tem, da je bila opredeljena kot
motnja, kljub dejstvu, da so bili mnogi psihiatri tistega časa (nekateri tudi v aktivnih vlogah
pri tvorbi nove različice priročnika) tudi sami homoseksualno usmerjeni. Do leta 1986, ko je
bila v celoti izločena iz DSM III, se je pojavljala v sklopu egodistonične homoseksualnosti. V
aktualni različici DSM IV-R sicer vanj ni več uvrščena, v njej pa še obstaja kategorija motnje
spolne identitete. V nasprotju s povedanim pa je sociološko razumevanje homoseksualnosti
že tedaj videlo homoseksualno usmerjenost kot le eno od možnih spolnih usmeritev, pri
čemer je njen »drugačen« status vzpostavljala družba s konstrukcijo homoseksualnosti kot
bolezni,8 izprijenosti itd. Pravzaprav je bilo ravno aktivistično gibanje gejev, delujoče po
načelih samopomoči, zaslužno za odpravo homoseksualnosti iz DSM (Herek, b. d.).

8

Diskriminatorna prepričanja glede homoseksualnosti so še kako živa tudi v Sloveniji med mnogimi skupinami
družbenega pritiska, kar se jasno odraža na primeru sprejemanja družinskega zakonika.
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Stališče Liebermana in Bonda (1978) glede razlik med skupinami za samopomoč in
psihoterapevtskimi skupinami je bilo torej delno pod vplivom tedanjega časa. Toda tudi
takrat so obstajale psihoterapevtske šole (humanistične, integrativne in eklektične), ki so
poudarjale pomen okolja kot enakovrednega dejavnika posameznikovega razvoja in
delovanja. To še bolj velja danes. Psihoterapija v postmoderni razume posameznika kot
biopsihosocialno bitje, zato bi teza omenjenih dveh avtorjev v sodobnem času težko zdržala.
Še posebej bi to veljalo za področje postmodernih sistemskih psihoterapij, temelječih na
socialnem konstrukcionizmu, meni Šugman Bohinčeva (2010) in zagovarja tezo, da so te s
stalnim reflektiranjem širših družbenih in kulturnih vplivov psihoterapijo premaknile na
mesto družbene spreminjevalke. Razvoj je potekal od kibernetike prvega prek kibernetike
drugega do kibernetike tretjega reda. Sistemski avtorji kot zagovorniki kibernetike tretjega
reda razumejo osebno, medosebno in terapevtsko dogajanje skozi kulturno in družbeno
konstrukcijo resničnosti, kar se razlikuje od predstavnikov kibernetike drugega reda, ki so
taka dogajanja raziskovali zgolj znotraj posameznih sistemov (npr. družinskega), ne
upoštevajoč kulturne in družbene vplive, ki so dogajanje v teh sistemih močno soustvarjali
(Dallos in Urry, 1999, v Šugman Bohinc, 2010). Še bolj se to razumevanje razlikuje od
kibernetike prvega reda, kjer so avtorji od zunaj, kot da bi bili objektivni opazovalci,
opazovali vzorce in procese v partnerskih ali družinskih sistemih (prav tam).

Vzporejanje skupin za samopomoč in psihoterapevtskih skupin zaključujem s sklepom, da je
glavna točka razlikovanja med njimi načelo organizacije, pri samopomoči je to
samoorganiziranost, pri psihoterapiji pa organiziranost, izhajajoča iz impulza strokovne
javnosti (za katerim pa je lahko skrit interes družbe po korekciji neprilagojenih
posameznikov, zato je ravno refleksija konstruiranja družbenih in kulturno pogojenih
percepcij ter dogajanj še kako pomembna, da psihoterapija lahko deluje v smeri najboljše
koristi za klienta). Obe vrsti skupin, tj. skupine za samopomoč in psihoterapevtske skupine,
sta usmerjeni tako v zagotavljanje dobrobiti za posameznika kot v spreminjanje družbenih
odnosov, vendar med obema vrstama obstajajo take, ki večji poudarek pripisujejo prvi ali
drugi omenjeni usmerjenosti. To pa je druga točka razlikovanja.
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Epistemološka analiza teoretičnega koncepta skupin za samopomoč9

Značilnost gibanja za samopomoč, ki verjame, da je posameznik najboljši strokovnjak za
svojo stisko, je po svoji naravi izrazito hermenevtična, saj se odmika od pojmovanja
patologije, značilnega za objektivistično epistemologijo, ki z modeli patološkega ustvarja
področje predpisovanja doživljanja in vedenja (Šugman Bohinc, 2004) ter s tem odgovornost
za reševanje problema oz. stiske locira zunaj posameznika v neko predpisano, pravilno
intervencijo, katere uspeh je spet odvisen od prave diagnoze, ki jo postavi strokovnjak, ki ve.

Paradigmatska predpostavka samopomoči kot pomoči samemu sebi ob podpori drugih je
inherentno hemenevtična tudi zato, ker predpostavlja, da je posameznikova izkušnja
vpetosti v odnose z drugimi tista, ki omogoča, da posamezniki skozi interpretacije
interpretacij in lastne interpretacije interpretacij (s strani drugih članov) lastnih interpretacij
v spiralni krožnosti izčiščujejo osebne pomene (Šugman Bohinc, 1998). V skladu s Paskovim
terminom konverzacije (Pask, 1987, v Šugman Bohinc, 1998) tako skozi aktivno jezikovno
interakcijo izmenjujejo svoje osebne koncepte. Rezultat te dejavnosti je obogatitev njihovih
osebnih konceptov, njihova delitev enega ali več skupnih konceptov, pri čemer pa vsi
udeleženi ohranjajo medsebojne razlike. Tako ustvarjajo neko novo polje razumevanja samih
sebe, lastne stiske in sveta okrog sebe. Ker je to polje funkcija njihovega dogovora, zaradi te
konsenzualnosti postane to, čemur von Foerster pravi resničnost – konsistentni referenčni
okvir najmanj dveh opazovalcev (Šugman Bohinc, 1997).

Za namen nadaljnje analize naj na kratko povzamem pozneje podrobneje predstavljene
značilnosti skupin za samopomoč. Gre za majhno skupino ljudi, ki se družijo na prostovoljni
ravni z namenom rešitve nekega problema, stiske in niso organizirani znotraj organizacij.
Člani imajo poleg doživljanja podobne stiske in podobnega cilja udeležbe v skupini (rešitev te
stiske) tudi podobne stigmatizirajoče izkušnje iz preteklosti. Zavezani so osebni angažiranosti
in osebni odgovornosti za svoje delo ter so si med seboj enakovredni (tudi vodja; njegova
9

Besedilo v tem razdelku je bilo objavljeno v prispevku Epistemološka analiza teoretičnega koncepta skupin za
samopomoč v monografiji Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke avtorjev Klemenčič Rozman, M. M. in
Dekleva, B. Vključeno besedilo je avtoričin del prispevka, objavljenega v soavtorstvu.
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naloga je le skrb za koordinacijo), kar vodi do prevzemanja nadzora nad lastnim življenjem
(Lamovec, 1998; Borman in Lieberman, 1976, v Weber, 1982; Katz in Bender, 1976, v Weber,
1982). Tak enakovredni položaj posameznega člana v skupini ter zavezanost osebni
angažiranosti in odgovornosti izhajata iz paradigmatske predpostavke teoretičnega koncepta
skupin za samopomoč, po katerem je posameznik ob podpori drugih največji strokovnjak za
doživljanje svoje stiske, in od tod nazaj sledi, da je enakovreden drugim članom v skupini, saj
ni nikogar, ki bi bil glede posameznikovega lastnega doživljanja nad njim po znanju ali kaki
drugi obliki statusa, hkrati pa je zato, ker takega večvrednega človeka ni, odgovoren samemu
sebi, saj ni nikogar, ki bi imel moč namesto njega navidezno reševati njegov problem.

Taka logična izpeljava položaja posameznika v skupini za samopomoč je skladna s von
Foersterjevo (1991, 1993) utemeljitvijo etičnega ravnanja znotraj epistemologije kibernetike
drugega reda. Ker smo ljudje in svet netrivialni sistemi, torej ne delujemo po nekem
teoretično opredeljenem algoritmu, ki določa napovedljivo pot med vzrokom in posledico,
ne moremo opredeliti nekoga, ki bo za doživljanje našega osebnega problema in izkušnjo
tega problema večji strokovnjak kot mi sami, kajti usposobljen strokovnjak lahko zgolj nudi
podporo in pomoč pri reševanju problema. Nihče torej nima več moči kot mi sami, da rešimo
lastno stisko. Od tod enakovrednost statusov v skupini za samopomoč. In če nadaljujem s
von Foersterjevo utemeljitvijo, da se načeloma lahko odločamo zgolj o »načelno
neodločljivih vprašanjih«, saj so pri načelno »odločljivih vprašanjih« rešitve že vnaprej
določene, zato smo pri odločitvah prve vrste vprašanj svobodni in s tem odgovorni za vsako
svojo odločitev, kar je argument, zakaj je odgovornost posameznika v skupini za samopomoč
osebna, saj je rešitev njegove stiske načeloma neodločljivo vprašanje. Opredelitev
enakovrednega položaja in osebne odgovornosti v skupini za samopomoč je torej koncept, ki
sodi v hermenevtično epistemologijo.

Glavno vodilo delovanja skupine je medsebojna pomoč članov pri doseganju specifičnega
cilja, kar pomeni, da so člani skupine tako v vlogi prejemnika pomoči kot v vlogi ponudnika
pomoči. Po Katzu (Orford, 1992, v Lamovec, 1998) ravno ta značilnost nudenja pomoči iz
izkušnje lastne stiske članu omogoča, da poveča spretnosti v medosebnih odnosih in pridobi
občutek enakosti, se uči učinkovite pomoči drugim in sebi, prejme priznanja od osebe, ki je
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deležna njegove pomoči, zmanjša občutek odvisnosti in ustvarja pozitivno samopodobo.
Skozi tako krepitev moči posameznik krepi svoje vire moči in raziskuje svoje vire »doslej
nepovedanega«, kar Šugman Bohinčeva (2003) razlaga v odnosu med terapevtom in
klientom znotraj kibernetike psihoterapije. Menim, da raziskovanje lastnih virov »doslej
nepovedanega« skozi posredovanje pomoči drugemu članu s podobnim problemom poteka
tudi v skupini za samopomoč, saj je posredovanje pomoči drugemu na podlagi lastne
izkušnje možna strategija preokvirjanja (Šugman Bohinc, 2000), ki posamezniku omogoča
drugačno doživljanje lastne stiske in njene rešitve, kot je je bil vajen doživljati do zdaj oz., kot
meni avtorica, postavi staro zgodbo v nov kontekst in tako omogoči spremembo drugega
reda.

Poleg predstavljenega pojma kibernetike drugega reda, za katerega sem pokazala, da je
nadreden konceptu hkratnega prejemanja in posredovanja pomoči med člani v skupini za
samopomoč, pa ima koncept medsebojne pomoči še eno značilnost hermenevtične
epistemologije. Prejemanje in nudenje pomoči namreč nista dva med seboj kronološko
ločena procesa, torej ne gre za to, da bi posameznik najprej rešil lastno stisko in potem
posredoval pomoč, temveč to poteka hkrati, je torej zavezano značilnosti krožnosti
(posameznik iz svoje stiske posreduje pomoč in s posredovanjem pomoči posledično svojo
stisko delno rešuje), a ne gre le za krožnost, temveč za rekurzivno, spiralno krožnost, saj je
doživljanje svoje stiske (vrnitev na začetek) dobilo drugačen pomen oz. kontekst (torej se ni
vrnilo na isti začetek). Ali, kakor to utemeljujeta Kordeš in Jeriček (2001, str. 281), da nas
»vsak izstop vrne na začetek, ki pa ni nikoli isti začetek, vedno se znajdemo drugje, na drugi
stopnji«.

Poleg opisanih procesov po Katzu (1993), ki se vzpostavijo, ko člani vzpostavijo odnose
vzajemne pomoči, pa v skupinah za samopomoč člani tudi razvijajo identifikacijo z
referenčno skupino, ki pomaga pri izoblikovanju skupnih vrednot in razvija lastno ideologijo.
V skupini se razvijajo ustrezne oblike druženja, sodelovanje v njej pa izboljša posameznikov
status in s tem zmanjša občutek stigmatiziranosti. Člani v skupini si nudijo čustveno oporo, se
skozi interakcije učijo iz lastnih in tujih izkušenj, kar dalje spodbuja odkrito in zaupno
sporazumevanje, in dobijo možnost, da kot produktiven subjekt neposredno participirajo
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(prav tam). Ta neposredna participacija zajema poleg vzajemne pomoči tudi druge oblike
delovanja posameznega člana in je eden glavnih virov krepitve moči posameznika v stiski ter
hkrati glavna točka razlikovanja med klasično strokovno pomočjo in pomočjo v skupini za
samopomoč, slednja pa temelji na hermenevtični značilnosti dinamičnega reševanja
problemov (Šugman Bohinc, 2004), na kar nakazujejo opisani procesi, ki potekajo v skupini za
samopomoč.

Kot je bilo že povedano, delo v skupini za samopomoč sledi zakonitostim skupinskega dela in
skupinske dinamike (Lamovec, 1998). Naj na kratko samo naštejem glavne značilnosti:
procesni vidik skupinskega dela, opredeljenost vloge vodje in vlog drugih v skupini, vprašanje
odprtih oz. zaprtih skupin. Te značilnosti dela s skupino razumem kot objektivistične, saj je
znotraj strokovnega diskurza uveljavljen dogovor o okviru, pravilih, fazah razvoja skupine
ipd. Ali, povedano nekoliko drugače: ta dogovor o značilnostih skupinskega dela je postal
splošno sprejet, ker pa je oblika dela v skupinah za samopomoč skupinsko delo, so
značilnosti skupine za samopomoč po tej poti »objektivizirane«, zato udeleženci skupine
večinoma nimajo več aktivnega vpliva na omenjeni konsenzualno sprejeti dogovor. Vodje
skupin oz. strokovnjaki, ki nastopajo v vlogi vodje, pa tako opredeljujejo te značilnosti
skupinskega dela – če se nekoliko laično izrazim – kot edine možne oz. vnaprej določene
zakonitosti, za katere kot posledica omenjenega konsenza velja, da jih vodja skupine
pričakuje v dogajanju vsake skupine.

Tu se mi zastavlja vprašanje, kako je mogoče, da udeleženi v procesu vzajemnega nudenja
pomoči v skupini za samopomoč, ki temelji na predpostavkah hermenevtične epistemologije,
lahko opredeljujemo dogajanje oz. se dogovarjamo o nekaterih elementih tega procesa kot o
elementih objektivistične znanosti; o elementih torej, ki obstajajo sami po sebi. V odgovor
ponujam Kordeševo (2004) razlago Rortyjevega koncepta epistemološkega področja, okrog
katerega velja tako močan konsenz, da ga lahko jemljemo kot objektivnega, vse drugo pa je
področje hermenevtičnega delovanja. Šugman Bohinčeva in Kordeš (2004) na primeru
znanstvenega raziskovanja (lahko pa to početje prenesemo tudi na druga področja
človekovega delovanja) to utemeljujeta kot rekurzivni proces v kibernetiki drugega reda.
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Pojav, ki ga opazujemo oz. raziskujemo, na neki točki nujno objektiviziramo oz. stabiliziramo,
saj ga jemljemo v razmislek kot obstoječi pojav (torej kot takega, ki obstaja sam po sebi).
»Toda, medtem ko objektivist nikoli ne dvomi o objektivni resničnosti opazovanega
oz. raziskovanega sistema, konstruktivist, zavzemajoč držo soudeleženosti,
reflektira in vzame v razmislek lastno udeležbo v svojem sistemu opazovanj oz.
raziskovanj. Ta razmislek omogoča kontekst za spremembo in rekonstrukcijo
njegovih konstruktov o obeh, opazovanem in opazujočem sistemu, kar prinaša
spremembe v njegovem raziskovalnem procesu« (Šugman Bohinc in Kordeš, 2004,
str. 5).

Menim, da smo strokovnjaki in laiki, delujoči znotraj skupin in s skupinami, razvili tako
močno področje strinjanja glede osnovnih značilnosti skupinskega dela, da jih
objektiviziramo, kar nas seveda ob odsotnosti refleksije lahko vodi do pozicije vsevednega
strokovnjaka, ki vnaprej ve, kako bo potekal proces v skupini. To govori v prid tezi, da
hermenevtične predpostavke še ne zagotavljajo hermenevtike delovanja – vselej ostaja
ključno, kako bo nekdo te predpostavke udejanjal. Refleksija je tista, ki s stalnim
spraševanjem o predpostavkah dela udeleženemu omogoča, da deluje hermenevtično.

Razvoj skupin za samopomoč in gibanja za samopomoč po svetu

Gibanje za samopomoč v obliki skupin za samopomoč (in pozneje razvitih podpornih skupin)
se je začelo v Združenih državah Amerike s prvimi skupinami AA v poznih tridesetih letih
dvajsetega stoletja in ima zato danes v tem delu sveta izoblikovano močno tradicijo
(Nowinski, 2003; Katz, 1993; Riessman in Carroll, 1995). Katz (1993) poimenuje AA dedke
organizacij za samopomoč. V letih po drugi svetovni vojni so tem skupinam sledile skupine za
otroke, za fizično bolne ali za ljudi s čustvenimi težavami. Pospešeno so naraščale od leta
1950. Tem so sledile skupine za samopomoč, namenjene obravnavi nešteto vrst težav, ki so
bliskovito naraščale v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Njihov razvoj je
dosegel vrh v osemdesetih letih, ko so vzporedno s skupinami za samopomoč, z njihovimi
matičnimi središči in s področji, na katerih so te skupine delovale, naraščali tudi forumi za
razpravljanje o teh skupinah in oblikah pomoči, znanstveni interes in angažma v raziskovanju
ter možnosti za financiranje raziskovalnih (namenjenih predvsem raziskovanju učinkovitosti
samopomoči) in razvojnih projektov s strani vlade (Archibald, 2007).
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Skupine za samopomoč in podporne skupine so se začele v Združenih državah Amerike med
seboj povezovati v obliki matičnih središč (angl. clearinghouses),10 ki so skrbela za vodenje
evidenc o skupinah, razširjala informacije o delujočih skupinah, nudila materialne pogoje
(npr. prostor) za novonastale skupine, omogočala dostop do večjih količin informacij o
skupinah za raziskovalne namene itd. (Wollert, 1990). Ko so sredi osemdesetih let avtorji
poročali o brstenju razvoja gibanja za samopomoč (Putnam, 2000, v Archibald, 2007), pa se
je dejansko že zmanjševal delež novih skupin, povečevala pa se je tudi stopnja razpadanja
skupin, kar je posledično vodilo do zmanjševanja obsega različnih organizacijskih11 oblik
samopomoči do zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja. Tako naj bi se rast gibanja za
samopomoč ustavila, o čemer priča upad udeležbe v organizacijah za samopomoč. Vzrok za
to je lahko povečan razpad skupin ali padec udeležbe v skupinah ali obojega (Wituk,
Shepherd, Warren in Meissen, 2002). Danes je v tem delu sveta samopomoč nekaj
samoumevnega, zaključuje Archibald (2007) in povzema raziskave, izvedene v devetdesetih
letih do vključno leta 2000, kjer se ocene obsega populacije, vključene v skupine za
samopomoč, gibljejo od 6,5 do 15 milijonov ljudi, ki so se v nekem obdobju življenja
udeleževali teh skupin.

Situacija v Evropi je nekoliko drugačna (Damen, Mortelmans in Van Hove, 2000). Gibanje za
samopomoč, ki je v Evropo prišlo iz ZDA, je naletelo na drugačno kulturno okolje in se je
razvijalo z manjšo odmevnostjo. Kljub temu so dandanes skupine za samopomoč in
organizacije za samopomoč stalnica možnih oblik pomoči in podpore tudi v Evropi. Pilotska
raziskava, ki jo je združenje ISSA (International Social Security Association) izvedlo v petih
evropskih državah – Avstriji, Nemčiji, na Nizozemskem, Švedskem in v Veliki Britaniji, ponuja
jasne orise stanja na področju skupin za ljudi s težavami (Steinke, 2000). Za namene te
raziskave je bila privzeta definicija težav (angl. disabilities), kakor jo opredeljujeta Svetovna
zdravstvena organizacija in mednarodna klasifikacija delovanja in težav, kot težave na
področju strukture in delovanja telesa, dejavnosti na individualni ravni in udeležbe v družbi.

10

Več o tem je v razdelku Matična središča.
Avtor tu ne govori zgolj o skupinah za samopomoč, temveč med organizacijske oblike samopomoči poleg
skupin za samopomoč prišteva še organizacije za samopomoč, matična središča …
11
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V Veliki Britaniji so se prve številčnejše neodvisno organizirane oblike samopomoči pojavile
konec šestdesetih let prejšnjega stoletja. Mnogo skupin za samopomoč in organizacij je
povezanih v krovne organizacije. Na Nizozemskem je bila večina uporabniških organizacij
ustanovljena med letoma 1970 in 1990. Delimo jih lahko v tri skupine: neposredno
usmerjene na stanje pacienta, splošne organizacije pacientov, ki delujejo na ravni komisij, in
krovne organizacije različnih organizacijskih oblik samopomoči. Izkazalo se je, da znotraj
marsikaterega od gibanj pacientov prihaja do različnih interesov in da imajo z rastjo gibanja
premalo ljudi, ki bi se lahko pogajali z izkušenimi strokovnjaki v zdravstvenem sistemu. V
Avstriji je spekter vsebin, na področju katerih delujejo skupine za samopomoč, izjemno širok,
zavzema tako rekoč vse kronične bolezni in težave, katerih »nosilci« se združujejo v
organizacije, te pa v krovno organizacijo. Na Švedskem je po mnenju Steinkeja (2000) malo
skupin za samopomoč v najožjem pomenu izraza, obstaja pa veliko združenj pacientov, ki
povezujejo skoraj pol milijona ljudi. V Nemčiji se je razvoj skupin za samopomoč začel v
petdesetih letih prejšnjega stoletja najprej za ljudi s težavami zaradi odvisnosti od substanc
(npr. AA), s t. i. klasičnimi težavami in boleznimi (kot sta telesna oviranost in diabetes) ter za
starše otrok z učnimi težavami. V šestdesetih letih so jim sledile skupine za kronično bolne in
za starše kronično bolnih otrok. Te skupine so se pozneje začele združevati v krovne
organizacije. V sedemdesetih in osemdesetih letih pa se je gibanje razširilo še v obliki skupin
za samopomoč za druge zdravstvene in socialne težave. Ocena leta 2000 je bila, da deluje
približno 70.000 skupin za samopomoč, kamor naj bi bilo vključenih približno tri milijone ljudi
(von Appen, 1994), oz. 70.000 do 100.000 skupin s tri- do štirimilijonskim članstvom (Matzat,
1997, v Matzat, 2002), zaradi česar jih nekateri imenujejo četrti steber nemškega
zdravstvenega sistema. Poleg tega je bilo v tem času ocenjeno, da deluje približno 160
kontaktnih centrov za samopomoč oz. matičnih središč (von Appen, 1994), od katerih so bila
prva ustanovljena v zgodnjih osemdesetih.

Od evropskih držav naj omenim še Finsko, kjer so bile prve skupine AA ustanovljene že v
poznih štiridesetih letih prejšnjega stoletja in so bile tako ene izmed prvih tovrstnih skupin v
Evropi (Nylund, 2000). V šestdesetih letih so se močneje razvile še druge skupine, ki so
pokrivale osebne in socialne težave. Glede na tematiko, ki so jo pokrivale (npr. za fizične
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bolezni in težave v duševnem zdravju, za starše bolnih otrok, za enostarševske družine), so
bile te skupine primerljive z razvojem skupin drugod po Evropi in v Severni Ameriki.

Slika 1: Glavne smeri razvoja organiziranih oblik samopomoči (skupin za samopomoč in organizacij)

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je razmahnil razvoj skupin za samopomoč tudi v
Avstraliji (Nash, 1999). Takrat so bila za skupine na voljo tudi prva sredstva v skupnostih, ki
so tovrstne skupine finančno podprle, ustanovljeno pa je bilo tudi matično središče in začele
so se pojavljati prve raziskave s tega področja. Najmočnejši pa je bil razvoj skupin za
samopomoč v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Naslednji val razvoja gibanja za samopomoč se je razširil v države Azije. Med njimi so imele le
skupine za samopomoč v Izraelu precej podobnosti z delovanjem skupin na Zahodu, čeprav
so bile bolj usmerjene na delovanje navzven, torej v smer doseganja sprememb v družbi, in
ne v delovanje posameznika, tj. razkrivanje čustev in doživljanja (Gidron in Bargal, 1986).
Večinoma so skupine začele intenzivneje nastajati konec sedemdesetih in v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja. Leta 1983 sta jih avtorja v raziskavi v glavnem mestu Jeruzalemu
naštela triintrideset, a so bile takrat še zelo ranljive glede obstoja (zaradi problema rednega
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srečevanja, vodenja itd.). Leta 1998 je Ben-Ari poročal o prvem in takrat še edinem
matičnem središču v Izraelu.

Za razumevanje razvoja in oblik skupin za samopomoč v Aziji je izjemnega pomena
poznavanje tamkajšnjega sociokulturnega in družbenopolitičnega okolja, ki je vodilo do
drugačnih oblik skupin za samopomoč. Oka (1994) na primeru Japonske, ki je v temelju
kulturno naravnana na skupinske oblike delovanja, utemeljuje, zakaj je treba zahodnemu
konceptu skupin za samopomoč odvzeti kulturne prvine in ga implementirati v japonsko
okolje zgolj z vidika univerzalnih prvin, kot so spontana izmenjava, posameznikova
neodvisnost in emancipacija izpod zatiranja. Meni, da so v skupinah vzorci interakcije, ki
zavirajo univerzalne procese samopomoči: udeležba v skupinah zaradi družbenih norm,
individualizem, ki ni vrednota, podrejenost in spoštovanje hierarhije in nerazvite veščine
pripovedovanja in naravnanost skrivanja družinskih težav ter specifične kulturnopolitične
ovire. Mnogo malih skupin je delovalo že v petdesetih letih prejšnjega stoletja znotraj t. i.
gibanja kroga. Vendar pa to niso bile skupine za samopomoč, kot jih razumemo v zahodnem
svetu. Avtorica na osnovi predstavljenega trenutnega stanja na Japonskem zagovarja
stališče, da skupine za samopomoč na Japonskem niso prave skupine za samopomoč, saj
nimajo konstitutivnih značilnosti. S poimenovanjem »prave« in »neprave« skupine se ne
strinjam, saj menim, da vsaka oblika skupinskega dela lahko dobi svojo značilno specifiko
znotraj kulture, v kateri je osnovana, ne more obstajati v vakuumu. Avtoričina teza o pravih
skupinah bi torej pomenila, da je zgolj zahodni način pojmovanja samopomoči pravi in so z
njim prave tudi skupine, ki so osnovane po zahodnem modelu. Menim, da skupine v azijskih
deželah ne bodo nikoli enako delujoče kot v zahodnih, saj so vtkane v drugačen vrednostni
sistem in druge družbene prakse. Ne gre le za sociološko, temveč tudi antropološko
dimenzijo. Do podobnih ugotovitev prihajata Gidron in Chesler (1994), ko med partikularne
dejavnike, to je tiste, ki prispevajo k variabilnosti vsebinskih ali programskih in organizacijskih
oblik, uvrščata na prvo mesto državo in družbeno organiziranost, na drugo demografske
statuse in etnično oz. rasno kulturo, tretji pa so teme, okrog katerih se skupine organizirajo.
S prej povedanim pa ne nameravam zanikati dejstva, ki ga poudarja Oka (1994), in sicer, da
je v japonski kulturi združevanja v skupinah primaren interes skupine in so posameznikovi
interesi na račun skupine mnogokrat zanemarjani ali celo poteptani ter da je to vredno
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družbene refleksije. Seveda je vredno, vendar pa je pomembno, da ta refleksija dobi svoje
mesto zaradi iskanja mesta posamezniku, in ne zaradi ustvarjanja »pravih« skupin za
samopomoč, saj to povzroči ravno neželeni učinek, tj. vnovično podreditev posameznika
interesom skupine. Ali če uporabim termine kibernetskega razumevanja sprememb: tako
nastala bi bila sprememba prvega reda, refleksija zaradi iskanja mesta posamezniku pa bi
predstavljala spremembo drugega reda.

Podoben vpliv sicer nekoliko različnih kulturnih in političnih značilnosti na razvoj skupin za
samopomoč je opazen tudi na Kitajskem (Wong in Chan, 1994), od stigmatiziranja kronično
bolnih ljudi do pretiranega spoštovanja dominacije strokovnosti v zdravstvenem sistemu.
Leung (2010) trdi, da so se v Hongkongu skupine za samopomoč začele razvijati konec
sedemdesetih in močneje v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V študiji skupin za
samopomoč je bilo ugotovljenih 211 skupin (Mok, Chau, Fung in Ngai, 2003, v Cheung, Mok
in Cheung, 2006), sicer pa je večina prvih študij usmerjala na skupine za samopomoč,
delujoče v zdravstvenem sistemu (Wong in Chan, 1994; Mok, 2001).

Še bolj pa se zasnovane skupine za samopomoč v Indiji razlikujejo od zahodnega pojmovanja.
Jakimow in Kilby (2006) sta analizirala koncept programov skupin za samopomoč kot oblike
krepitve moči marginaliziranih žensk v Indiji. Gre za programe malega podjetništva in
najemanja posojil, ki jih izvajajo nevladne organizacije ali javni uslužbenci. Avtorja menita, da
ti programi predpostavljajo krepitev moči kot cilj programa, vendar ni raziskav, ki bi
dokazovale doseganje tega cilja, s tem pa utemeljita kritiko od zgoraj navzdol posredovanega
programa skupin za samopomoč, ki te skupine razume kot edini vir krepitve moči žensk.
Predvsem pa na marginalizirane skupine prenese vso težo izvajanja krepitve moči. Delovanje
teh skupin za samopomoč uporabljajo druge družbene, predvsem pa vladne ustanove kot
priročen izgovor, da se izognejo snovanju dodatnih programov, ki bi bili potrebni za krepitev
moči med najrevnejšim slojem prebivalstva. Sočasno pa postajajo skupine za samopomoč
vse bolj standardizirane in delujejo po načelu, da je ena oblika ustrezna za vse.

Moyle, Dollard in Biswas (2006) so raziskovali t. i. delovne skupine za samopomoč v okviru
malega podjetništva, kjer so se ženske učile uporabnega krpanja (angl. patchwork) in si s tem
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pridobivale neodvisen položaj zaradi plačila itd. Vendar so v študiji ugotovili, da rezultat ni
zgolj krepitev moči, saj so ženske poročale o doživljanju pritiska, denimo, pri delu na normo.
Rezultati študije so pokazali, da so ženske ob doživljanju lastne vrednosti, smisla in
neodvisnosti navajale tudi doživljanje pritiska, izziva in stresa. Do podobnih ugotovitev
prihajata Mohanan Pillai in Shanta (2011), ko analizirata skupine za samopomoč, namenjene
za krepitev moči žensk v Indiji v obliki majhnih podjetij. Te skupine za samopomoč so
delovale na področju informacijsko-računalniške tehnologije ter so prejele posojila in delno
lahko tudi državne subvencije. Zaključujeta, da so tovrstne oblike krepitve moči izvedljive, če
imajo udeleženke tudi primerno sistemsko podporo. Kot sem že izpostavila na primeru
Japonske, je tudi tu razvidno, da gre za drugačen koncept skupin za samopomoč, takega, ki
naj bi udeleženim pomagal na poti k dejavni udeležbi in neodvisnemu položaju v družbi. Gre
torej za skupine, ki so družbeno naravnane, če bi rabila termine delitve po Nylundovi (2000).

Razvoj samopomoči, skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji

Prve skupine za samopomoč v Sloveniji so bile ustanovljene v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, toda množično lahko govorimo o nastajanju teh skupin na različnih področjih šele v
devetdesetih letih preteklega stoletja (Ramovš, 1994). Vsekakor lahko na podlagi pregleda
strokovnih objav in spletnih strani z gotovostjo trdim, da so vse oblike izvajanja medsebojne
pomoči v Sloveniji v zadnjih petih letih v močnem porastu. Če si dovolim nekoliko
špekulacije, je stanje v Sloveniji približno primerljivo s stanjem v zahodnem svetu na tem
področju pred dvajsetimi leti – oblike izvajanja medsebojne pomoči so v močnem porastu,
pa tudi strokovno zanimanje zanje.

V raziskavi o skupinah in organizacijah za samopomoč v Sloveniji (Ramovš, 1994) so bili leta
1994 zbrani podatki o obstoju 584 skupin za samopomoč. Glavnino teh organizacij so tvorila
ustaljena društva, med njimi so bila najštevilnejša društva upokojencev in invalidska društva.
Zanje avtor trdi, da so sicer »po svoji naravi čiste organizacije za samopomoč«, vendar zaradi
tesne povezanosti s samoupravno državno oblastjo niso delovale po načelih samopomoči. To
se je kazalo v dveh temeljnih značilnostih njihovega delovanja: v pridobivanju materialnih
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virov od države in formalni organiziranosti. Vendar pa avtor nadaljuje, da so bile skupine in
organizacije za samopomoč, ki so se začele ustanavljati pozneje, usmerjene nasprotno.
Glavna usmeritev skupin, ki so bile sprva povsem neformalno organizirane, je bilo reševanje
duševne, medčloveške in bivanjske problematike.

Tako kot drugod po svetu lahko tudi pri nas predhodnike skupin za samopomoč najdemo v
skupinah anonimnih alkoholikov, ki so pri nas začele delovati pred dobrimi dvajsetimi leti,
kmalu pa so jim sledile tudi skupine Al-anon, ki so združevale svojce in prijatelje alkoholikov.
V obdobju po osamosvojitvi so se začele množično razvijati skupine za samopomoč, ki so bile
usmerjene na osebno delovanje, to je krepitev posameznikovih virov znotraj posameznih
ciljnih skupin. Med vidnejšimi predstavniki tega razvoja so skupine za samopomoč za starejše
(Ramovš, 1989; v Ramovš, 1994), sledile pa so skupine za samopomoč na področju
duševnega zdravja. Mnoge od njih so ustanovili uporabniki, pojavljati pa so se začele tudi na
strani strokovnih delavcev (Bogataj, 2004). Enako množično so se začele razvijati skupine za
samopomoč za starše invalidnih otrok (Hočevar in Tomažič, 2004) ter za starše otrok z
različnimi boleznimi in oblikami oviranosti. Tem skupinam pa so sledile različne skupine na
področju soočanja z odvisnostmi, tako po zgledu AA kot skupine, katerih delovanje ni
usmerjeno po sistemu dvanajstih korakov, denimo, skupine za samopomoč pri motnjah
hranjenja (Švab, Šolar, Ziherl, Ibic, Čufer in Trivič, 1998). Kmalu so na to polje začeli vstopati
strokovnjaki in ustanavljati podporne skupine.

Naj za ponazoritev navedem nekaj skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji:
Anonimni alkoholiki, Anonimni prekomerni jedci, Anonimni narkomani, Anonimni hazarderji,
AL-anon – svojci in prijatelji alkoholikov, skupine za starejše osebe, za zasvojence in njihove
svojce, za osebe, obolele za fibromialgijo, za osebe s tesnobno motnjo, za starše
hendikepiranih otrok, skupine za ženske z motnjami hranjenja, za starše ali sorodnike oseb z
motnjo v duševnem razvoju, za osebe po poškodbi glave, za obolele za rakom, za dekleta in
žene žrtve nasilja, za spolno zlorabljene, za gluhe in naglušne, za ženske v materinskem
domu ali varni hiši, za mamice z dojenčki, za nosečnice, za istospolno usmerjene mlade, za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju idr.
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Klub temu razvoju v Sloveniji še ni vzpostavljenega nacionalnega matičnega središča skupin
za samopomoč in podpornih skupin. Vendar pa so se matična središča (čeprav nikjer niso
tako poimenovana) ustvarila znotraj društev, organizacij ipd., ki so spodbujali in omogočali
delovanje skupin za samopomoč in podpornih skupin za določeno ciljno skupino. Tak primer
je Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, ki združuje skupine starih ljudi za
samopomoč. V registru zveze jih je že več kot sedemsto. Leta 2005 so na svoji spletni strani
objavili naslednjo sliko, ki prikazuje tedanjo razširjenost skupin znotraj zveze.

Slika 2: Razširjenost skupin starih ljudi za samopomoč v ZDSGS

Podobno so v Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje
osnovali lokalna matična središča in jih imenovali krajevna središča, ki spodbujajo in
podpirajo delovanje skupin za samopomoč za starejše. Ustanovljena so bila po letu 2002.
Drug primer so skupine za samopomoč in podporne skupine za osebe z dolgotrajnimi
težavami na področju duševnega zdravja (npr. Šent, Ozara), ki registrirajo in nudijo podporo
skupinam znotraj organizacije. Podobno lahko ugotovimo, da je Društvo onkoloških bolnikov
Slovenije središče za delujoče skupine za samopomoč pri raku dojk.
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Procesi v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah

V literaturi so procesi, ki potekajo v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah, precej
različno poimenovani, čeprav vsebinsko zajemajo običajno opise enakih ali podobnih
dogajanj. V tem poglavju predstavljam razumevanje teh procesov, kakor jih predstavljata
vidnejša avtorja tega področja, Katz kot starosta in avtoriteta na področju poznavanja skupin
za samopomoč in Farris Kurtzeva, ki je v svojem delu Self-Help and Support Groups uspešno
združila izsledke raziskav, stičnosti in razlike med teoretičnimi pojmovanji obeh vrst skupin
ter postavila ločnico med procesi, ki so lastni zgolj ali večinoma skupinam za samopomoč, ter
med tistimi, ki so lastni obema oblikama skupin.

Farris Kurtzeva (1997) predstavlja nekaj raziskav na področju skupin za samopomoč ali
podpornih skupin, ki so bile usmerjene v ugotavljanje Yalomovih dejavnikov pomoči v
skupinah.12 Med njimi se v različnem vrstnem redu najpogosteje pojavljajo trije: skupinska
povezanost, vlivanje upanja in univerzalnost. Izpostavlja, da številni avtorji poudarjajo
univerzalnost oz. podobnost med člani v skupinah za samopomoč in v podpornih skupinah,
kar vodi do ustvarjanja takih okolij, kjer ima izražanje empatije najpogosteje svoj prostor.
Vlivanje upanja posebej nastopa, ko novi člani poslušajo pripovedi starejših članov po stažu
in ugotovijo, da so bili tudi ti nekoč v njihovi situaciji, hkrati pa vidijo, v kakšni upanje
vzbujajoči situaciji so ti člani zdaj.

Predstavljenim trem dejavnikom pomoči v skupinah sledijo po pogostosti pojavljanja delitev
informacij, altruizem in posnemanje vedenja. Informacije pridobivajo člani skupine s
pomočjo govornikov ali z medsebojno izmenjavo izkustvenega znanja (Borkman, 1990, v
Farris Kurtz, 1997). Altruizem nekateri avtorji razlagajo v delu, ko člani nudijo pomoč

12

Izvedenih je bilo namreč več raziskav, v katerih so strokovnjaki ugotavljali, kateri od terapevtskih dejavnikov,
kakor jih po Yalomovem konceptu poznamo v terapevtskih skupinah, se pojavljajo v skupinah za samopomoč ali
podpornih skupinah.
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drugemu, vendar pa drugi zagovarjajo stališče, da v tem primeru ne gre za pravi altruizem,
ker je nudena pomoč izvajana kot nadaljevanje lastnega okrevanja (Rudy, 1986, v Farris
Kurtz, 1997; Smith, 1991, v Farris Kurtz, 1997). Drugih pet Yalomovih dejavnikov (osnovne
socialne spretnosti, medosebno učenje, katarza, eksistencialni dejavnik in rekapitulacija
izvorne družinske skupine) se poredko pojavlja v skupinah za samopomoč in podpornih
skupinah. Osnovne socialne spretnosti se lahko pridobijo v podpornih skupinah, zelo malo
verjetno pa je, da bi bile eksplicitno poučevane v skupinah za samopomoč. Prav tako se
medosebno učenje malo verjetno pojavlja v obeh oblikah skupin, saj člani po navadi niso
središče skupinske razprave in je neposrednih konfrontacij malo ali nič. Katarza se pogosteje
pojavi v podpornih skupinah (lahko pa tudi v skupinah za samopomoč), vendar to ni dejavnik,
ki bi ga člani tipično navajali kot tistega, ki je v pomoč. Če se skupina odzove na težavo s
kognitivnim razumevanjem in z rešitvijo, vodi do pozitivne izkušnje katarze. Eksistencialni
dejavnik se lahko v nekaterih skupinah pojavlja, vendar implicitno; nanj niso namerno
usmerjene. Avtorica pa zagovarja mnenje, da se skoraj nikoli ne pojavi dejavnik rekapitulacije
izvorne družinske skupine, saj v teh skupinah ni terapevta, ki bi člane skupine učil o prenosu
vzorcev njihovih interakcij iz družine v aktualno skupino za samopomoč.

Nekoliko drugače pa dejavnike učinkovitosti skupin opredeli Katz (1993). Trdi, da je
najvplivnejši dejavnik učinkovitosti skupin za samopomoč skupinski proces. V analizi
procesov, z vidika skupinske dinamike v majhnih skupinah, je opredelil tiste, ki so specifični
za skupine za samopomoč: identifikacijo z vrstniki in s skupino, učenje skozi dejavnost in
izkušnjo, spodbujanje komunikacije med enakovrednimi člani, povečane priložnosti za
druženje, zlom posameznikovih psiholoških obramb skozi dejavnost skupine, odprto
razpravo in konfrontacijo,13 emocionalno in socialno podporo med člani, doseganje
določenega statusa v skupini, simulacijo pogojev zunanjega sveta v skupini (ne pa odnosa
med klientom in strokovnjakom) in »pomočniški princip«, ki ga je Riessman (v Katz, 1993)
opredelil kot pomaganje drugim, kar vodi do doseganja osebnih terapevtskih ciljev članov.

13

V tem delu se Katz (1990) in Farris Kurtzeva (1997) razlikujeta. Medtem ko prvi zagovarja prisotnost
konfrontacije, pa slednja poudarja, da do neposredne konfrontacije ne prihaja v skupinah za samopomoč, saj so
te usmerjene v podeljevanje zgodb, pričevanj in izkušenj, v podpornih skupinah pa v učenje novih strategij
spoprijemanja s problemom in podporo.
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Procese v skupinah za samopomoč po Katzu predstavlja tudi Lamovčeva (1998). K prej
predstavljenim dodaja še razvijanje skupinske ideologije. Delo v skupini za samopomoč sledi
zakonitostim skupinskega dela in skupinske dinamike,14 saj je po Lamovčevi (1998) v skupini
za samopomoč procesni vidik skupinskega dela enako pomemben kot v drugih skupinah.
Kobolt (2009) predstavlja pojmovanja različnih avtorjev in njihovih teoretskih okvirjev za
razumevanje faz skupinskih procesov. Ta, za skupine univerzalna dogajanja, nastopajo tudi v
skupinah za samopomoč in podpornih skupinah. K temu pa lahko dodamo mnenje
Lamovčeve (1998), ki omenja še štiri faze razvoja, specifične za skupine za samopomoč in
podporne skupine: v prvi fazi so procesi usmerjeni k prepoznavanju različnih problemov
posameznih članov, v drugi gre za izmenjavo informacij ter strategij za reševanje problemov,
tretja je usmerjena v odpravo stigmatizacije, zadnja pa v oblikovanje nove identitete in
življenjskega sloga.

Z vidika teorij socialnega učenja po Banduri pa Katz (1993) našteva naslednje procese, ki se
odvijajo v skupini za samopomoč:


učenje po modelu, s katerim član dobi mnoštvo modelov vedenja in priložnosti za
učenje novih naravnanosti k reševanju problema, tehnik spoprijemanja s stresom in
novih socialnih spretnosti;



socialno primerjanje, ki ga sproži izkušnja učenja po modelu; člani se med seboj
primerjajo, ko poslušajo pričevanja ali zgodbe drugih;



samoučinkovitost, ki izhaja iz neposredne izkušnje in primerjave sebe z drugimi člani
skupine;



proces simboličnega modeliranja, ki poteka ob branju zgodb iz literature,
izpostavljanju primerov uspešnega soočenja s problemi ter učenja specifičnega
besedišča za analizo posameznikovih reakcij in vedenja v težavnih vsakodnevnih
situacijah;



proces kolektivne učinkovitosti oziroma socialne podpore, kjer gre za občutek med
člani skupine glede njihove skupne spretnosti obvladovanja nalog.

14

Skupinska dinamika v tem delu je razumljena kot tretji od njenih možnih pomenov, ki jih predstavlja Kobolt
(2009), poleg pojmovanja skupinske dinamike kot prostora znanstvenega proučevanja in pojmovanja skupinske
dinamike v smislu t-skupin, namenjenih izkustvenemu učenju o dogajanjih v skupinah (prav tam).
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Opisano bi lahko vzporejali z razlago o skupinah kot prostoru socialnega učenja (Kobolt,
2009). Vse namreč, kar velja za socialno učenje v skupinah, velja tudi za skupine za
samopomoč in podporne skupine.

Farris Kurtzeva (1997) razlikuje med procesi, ki so prisotni tako v skupinah za samopomoč
kot podpornih skupinah, in tistimi, ki so lastni zgolj skupinam za samopomoč. Procesi, ki
nastopajo v obeh oblikah skupin, so:


dajanje podpore – podpora je primarni namen v podpornih skupinah in je
kombinacija besed, tihe pozornosti, osebnega razkrivanja in empatije. Podpora v
skupinah za samopomoč pa spremlja večino drugih procesov (Gottlieb, 1982, v Farris
Kurtz, 1997) in je osnovni gradnik, ki je bistven za uspeh skupine;



izmenjava informacij – podporne skupine se pogosto zanašajo na strokovne
informacije, ki jih zunanji strokovnjaki prinesejo v skupino. Izmenjava informacij
nastopi med formalnim srečanjem skupine in med neformalnim druženjem po
skupini (Levy, 1979, v Farris Kurtz, 1997);



nudenje občutka pripadnosti – vstop v skupino omogoča članom stik s tistimi ljudmi,
ki vedo, kaj oni sami prestajajo; v organizacijah medsebojne pomoči člani niso klienti,
temveč ljudje z življenji (Rappaport, 1993, v Farris Kurtz, 1997); občutek pripadnosti
skupnosti gibanja za samopomoč pa je celo merilo uspešne identitetne spremembe;



sporočanje izkustvenega znanja – izkustveno znanje je soustvarjeno skozi osebne
zgodbe, učenje spoprijemanja in uporabe skupinske podpore; izkustveno znanje je
znanje, ki ga posameznik pridobi, ko preživi ali reši težavo, in to znanje se razlikuje od
znanja strokovnjakov ali laikov;



učenje metod spoprijemanja – nove metode spoprijemanja s situacijo izhajajo tako iz
strokovnega znanja kot tudi izkušenj, lahko gre celo za nove pomene posameznih
metod, spretnosti v komunikacij itd.

Za naslednje procese pa Farris Kurtzeva (1997) meni, da so značilni predvsem za skupine za
samopomoč, za katere so značilni številčnejše članstvo, daljša zgodovina in kompleksnejši
program. Je pa seveda v realnosti mogoče, da so prisotne tudi v kateri od podpornih skupin.
Ti procesi so:
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Preoblikovanje identitete. Kot sta ugotovila že Katz in Bender (1976, v Farris Kurtz,
1997), je bil glavni prispevek skupin za samopomoč, da ljudje oznako lastne
odklonskosti spremenijo v pozitivno identiteto. Gre za obliko preobrazbe, kjer se
pojavi biografska rekonstrukcija in odkritje vzročne razlage stanja oziroma vedenja
(Snow in Machalek, 1983, v Farris Kurtz, 1997), kar za člane skupine za samopomoč
pomeni, da morajo sprejeti diagnostično oznako kot del lastne identitete. Na tem
mestu se zastavlja vprašanje, ali posameznik potemtakem sprejme stigmatizirano
identiteto in je tako krog stigme sklenjen (Goffmanova, 1963, v Farris Kurtz, 1997).
Karp (1992, v Farris Kurtz, 1997) odgovarja, da koncept določene bolezni osmisli
posameznikovo situacijo, ponuja možnosti komuniciranja o njej in možnosti
osnovanja nadaljnjih korakov k okrevanju, skupina pa zaščiti člana pred nadaljnjo
identitetno škodo.15



Krepitev moči.16



Doseganje uvida: ker je problem, ki ga ima član, pogoj članstva, je mnogokrat
samoumeven, zato ga član sprejme z manj zanikanja in izmikanja kot pa v formalnih
terapijah. Vpogled se razvije v skladu s posameznikovim tempom in na njemu lasten
način, ker gre za varno vzdušje, za katero sta značilni empatično razumevanje in
izražanje poistovetenja s povedanim.



Preokvirjanje posameznikovega problema. To se pojavi na podlagi ponovnih
kognitivnih opredelitev in novega jezika, ki artikulira, kaj je narobe in kako to
spremeniti. Redefinicija problema prinese novo razumevanje in zmanjševanje
občutka krivde. Novi izrazi, ki označujejo simptome, prinesejo nov pogled na
značilnosti vedenja, ki prinaša nelagodje.



Nove skupnosti za življenje. Vključitev v skupino pomeni hkrati vstopanje v novo
skupnost, ki prinaša posledice za celotno posameznikovo življenje. Gre za skupnost, v
kateri ima pripovedovanje normativno funkcijo. Posameznik prevzame pripoved
skupnosti kot šablono za lastno zgodbo in si znotraj tega oblikuje identiteto
(Rappaport, 1993, v Farris Kurtz, 1997). Smith (1991, v Farris Kurtz, 1997) meni, da

15

Je pa res, da tovrstna opredelitev ne vključuje refleksije o družbeni konstrukciji stigmatizirane identitete in
njenih posledicah, saj avtorica celo zapiše, da si posameznik ne more pomagati, če ne ve, kaj je z njim narobe
(Farris Kurtz, 1997), vendar pa ta »narobe« lahko stoji namesto marsikatere oblike diskriminiranja oz.
stigmatiziranja drugačnih.
16
Glejte naslednje poglavje.

42

Značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin

lahko na skupine medsebojne pomoči gledamo kot na socialne svetove, v katerih
člani prevzamejo opredelitve in simbolične pomene stvari, ki so za zunanji svet
običajno neznane.

Kot je razvidno iz navedenih predstavitev, gre za proces, ki ga Kobolt (2009) poimenuje
zavzemanje perspektive drugega. Meni, da se proces razvoja zavzemanja te perspektive
izpopolnjuje zgolj na osnovi socialne interakcije. Katz (1993) podobno prikazuje
predstavljene procese v skupinah za samopomoč, le da jih poimenuje skupne značilnosti teh
skupin. Te so: kognitivno restrukturiranje,17 učenje prilagoditvenih spretnosti, čustvena
podpora, osebno razkritje ali izpoved, druženje, skupno izvajanje akcij, krepitev moči,
zanašanje na samega sebe in občutek lastne vrednosti. Če pogledamo na predstavljene
opredelitve procesov z vidika posameznih avtorjev, ugotovimo, da se njihove opredelitve v
poimenovanju in razvrščanju procesov ali funkcij rahlo razlikujejo. A ne glede na te razlike
ostajajo osrednji poudarki enaki: gre za procese pomoči in podpore, kjer člani znotraj skupin
dobijo moč za samopomoč, da si torej dvignejo kakovost življenja kot posamezniki in (ali) kot
družbena, interesna, stigmatizirana skupina.

Krepitev moči
Ker je krepitev moči18 v kontekstu skupin za samopomoč in tudi podpornih skupin različno
pojmovana, jo kot enega od procesov še posebej predstavljam nekoliko širše.
»Krepitev moči se pojavi, ko posameznik postane sposoben ukrepati zase in v
imenu drugih. Prvi znak tega je naraščajoče prepričanje vase; posameznik doživlja
rast samozaupanja, ki je običajno doseženo v skupini drugih, ki se soočajo z enako
preizkušnjo« (Kieffer, 1984, v Farris Kurtz, 1997, str. 26).

Kadar govorimo o krepitvi moči, se skorajda takoj pojavi očitek mnogih avtorjev skupinam
dvanajstih korakov, da je priznavanje nemoči znak odsotnosti krepitve moči, vendar pa,

17

To lahko enačimo s kognitivnim preokvirjanjem po Farris Kurtzovi (1997).
V izvirniku avtorji rabijo izraz »empowerment«, za katerega Dragoš (2005) opozarja, da se pri nas mestoma
nepravilno prevaja kot opolnomočenje, kjer gre za pojem iz pravne terminologije in označuje, da je nekaj dobilo
pravno gledano polno veljavo. Predlaga izraz krepitev moči, ker je širši kot opolnomočenje, zato besedno zvezo
krepitev moči rabim, kadar v izvirniku avtorji omenjajo »empowerment«.
18

43

Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji

kakor je dokazal Bateson (1972, v Farris Kurtz, 1997), je prepoznavanje nemoči glede stvari,
ki jih ne moremo spremeniti, prvi korak h krepitvi moči.

Ko Cheung, Mok in Cheung (2005, str. 356) govorijo o krepitvi moči, izpostavijo osebno
krepitev moči in jo opredelijo kot
»pojav sprememb posameznikovih osebnih kvalitet, kamor spadajo pogled na
življenje, osebne sposobnosti, čustvena kontrola in védenje o družbi, te spremembe
pa posledično vodijo do učinkovitejšega odločanja in spoprijemanja s težavami«.

Omenjeni avtorji opozarjajo na težnjo v nekaterih raziskavah, da bi bila krepitev moči
razumljena kot skupek dejanskih koristi, ki jih posameznik pridobi z udeležbo v skupini za
samopomoč, vendar pa zagovarjajo stališče, da krepitev moči ni enako kot te koristi, saj je
krepitev moči proces, koristi pa so njegov rezultat. Osebno krepitev moči delijo na tri ravni:
znotrajosebno, medosebno in zunajosebno. Znotrajosebna krepitev virov obsega
posameznikovo naravnanost do življenja, čustveno kontrolo, medosebna krepitev virov se
nanaša na stališča in spretnosti ter interakcije z drugimi, zunajosebna pa na zavedanje
odnosa med posameznikom in družbo. Ker se osebna krepitev moči dogaja znotraj skupin za
samopomoč, jo razumejo kot socialni kapital.

Adams (2003, str. 8) opredeli krepitev moči kot
»načine, s katerimi posamezniki, skupine in (ali) skupnosti postanejo sposobne
prevzeti nadzor nad lastnimi okoliščinami in doseči lastne cilje, s tem pa postati
sposobni delovati v smeri pomaganja sebi in drugim, da bi kar najbilj povečali
kakovost lastnih življenj«.

To, kar sta Mok in Cheung (2005) poimenovala osebna krepitev moči, Adams (2003)
poimenuje samokrepitev moči. Samokrepitev moči ne pomeni krepitve moči, izolirane od
politike in moči, res pa je, da se začne pri osebi sami. Samokrepitev moči, kot jo koncipira
Adams, je zelo podobna samopomoči, kakor jo opredeljujeta Riessman in Carroll (1995),
torej izhajati iz lastnih notranjih virov moči, z namenom boljšega obvladovanja lastnega
življenja in bivanja z drugimi. Razlika v časovni pojavnosti obeh konceptov je, da se je
samopomoč pojavljala vsaj od tridesetih let prejšnjega stoletja (pred poznavanjem tega
pojma pa je bila v drugačnih oblikah prakticirana mnogo prej), krepitev moči pa se kot termin
pojavi v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Adams (2003) meni, da samopomoč lahko
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razumemo kot eno od oblik krepitve moči, glede na smer pa deli krepitev moči na krepitev
moči posameznikov, skupin, skupnosti in organizacij.

Gidron in Chesler (1994) menita, da je eden od virov krepitve moči skupnost, in kot take
razumeta tudi skupine za samopomoč. Menita, da so skupine za samopomoč uporabile
mnoge skupne načine, da bi zagovarjale in delovale na osnovi interesov svojih članov; od
udeležbe v sodelovanju pri reševanju problema, ki naj bi prepričal kreatorje politik za
potrebo po spremembi, do mobiliziranja medijev in javnega mnenja v podporo svojega
položaja. Avtorja rabita termin osebna krepitev moči, ki ga delita na znotrajosebno raven in
družbeno raven. Pri prvi gre za občutek kompetentnosti in kontrole, pri drugi pa za
aktivizem. Gidron, Guterman in Hartman (1990) pa razumejo osebno krepitev moči kot
predpogoj za socialno delovanje, predvsem med temi, ki so vključeni v skupine za
samopomoč.

Poleg prej omenjenih procesov, ki vodijo do učinkov samopomoči oz. nekatere od teh
učinkov predstavljajo procesi sami po sebi, pa naj še navedem, kako Balgopal, Ephros in
Vassil (1986) povzemajo pozitivne učinke, ki jih za člane prinaša udeležba v skupini za
samopomoč. Navajajo jih v naslednjih premisah: a) skupina ponuja možnosti za normalizacijo
težav in identifikacijo z drugimi, do katere prihaja v varnem in povezanem okolju, b) skupina
postane močna referenčna skupina zaradi razvoja lastnih vlog in avtoritete, c) skupine so
izjemno pomembne za člane, ki imajo majhne, zaprte in homogene socialne mreže, in d)
skupine nudijo varno okolje za ljudi, ki so na prehodu vlog (npr. od bolnega k drugačnemu).

Negativni učinki skupin za samopomoč in podpornih skupin

Shoplerjeva in Galinskyjeva (1995) trdita, da so na področju podpornih skupin v literaturi
obsežneje zastopane ugotovitve raziskav, ki podpirajo njihove pozitivne učinke, kar izhaja iz
dejstva, da se v literaturi poroča zgolj o uspešnih izkušnjah skupin. To trditev lahko prenesem
tudi na področje skupin za samopomoč, za katere Chelser (1990) trdi, da je literatura o njih
optimistična in entuziastična, vendar pa je strokovna literatura do avtonomnih skupin za

45

Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji

samopomoč nemalokdaj zelo zadržana. V nadaljevanju predstavljam nekaj ugotovljenih
negativnih učinkov udeležbe v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah ter nekaj
posledic, kakor jih predvidevajo in doživljajo strokovnjaki.

Balgopal, Ephros in Vassil (1986) opozarjajo na določene omejitve skupin za samopomoč, in
sicer:


možno pripisovanje pretiranega pomena bolezni in identificiranja z njo, če gre za
skupine, centralizirane okoli določene bolezni;



premočna kohezivnost v skupinah, v katerih je članstvo skozi daljše časovno obdobje
enako;



raznolika starostna udeležba, kar vodi do različnih potreb članov, ki pa zaradi
starostne heterogenosti ne morejo biti vedno upoštevane;



možno pojavljanje različnih oblik eksperimentiranja z vedenjem zaradi konfliktnosti v
skupinah.

Na sistemski ravni pa ti avtorji opozarjajo, da bi bila možna zloraba skupin s strani vladnih
programov: za rizične populacije lahko financerji ukinejo vladne programe s pojasnilom, da si
te populacije lahko uspešno pomagajo same v skupinah za samopomoč. Menim, da je to
opozorilo zelo umestno in ga je treba vzeti zelo resno, saj politika neoliberalizma danes
poskuša vse več socialnega in ekonomskega tveganja ter odgovornosti za duševno zdravje
preložiti na posameznika, njegovo družino oz. ožje socialne mreže in nevladne organizacije.
Pri tem pa so izidi najslabši za posameznike, pri katerih je akumuliranih več rizičnih
dejavnikov (npr. nižji ekonomski status, migrantski status, ohlapne socialne mreže, nižja
izobrazba, ženski spol itd.). Take situacije so aktualne v mnogih delih sveta, tudi pri nas
(denimo, v primerih, ko se država oz. javni sektor storitev umika iz polja socialnih
transferjev). Menim, da se skupine in organizacije za samopomoč lahko izognejo tveganju, da
bi jih vladne politike zlorabile kot opravičilo za ukinjanje vladnih programov pomoči, zgolj z
reflektirano družbenokritično držo glede namena lastnega delovanja. Skupine in organizacije
za samopomoč niso nadomestilo za vladne programe pomoči, temveč dopolnilo oz.
alternativa zdajšnjim programom, s tem pa predstavljajo tudi polje drugačnih, kritičnih,
novih družbenih konstruktov obstoječih družbenih praks.
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Chesler (1990) ponuja pregled literature glede možnih nevarnosti udeležbe v skupinah za
samopomoč, kakor jih vidijo strokovnjaki. Deli jih na dve glavni obliki, in sicer: nevarnosti za
člane in nevarnosti za strokovnjake.19 Meni, da strokovnjaki večji pomen pripisujejo prvim.
Med nevarnosti za člane spadajo razprave med člani skupin o globokih, zadržanih čustvih
(denimo, glede bolezni), ki lahko člane pahnejo v še večji obup, člani razširjajo napačne
informacije o poteku bolezni in sprožajo neosnovane strahove ali upe, skupina lahko
spodbuja posameznikovo odvisnost od skupine, s tem pa v skrajnem primeru sproža
odklone, da bi se posameznik prilagodil skupinski ideologiji, usmerjenost skupine na
instrumentalne težave in s tem odmikanje od osebnih ali družinskih težav. Avtor opozarja, da
so mnoge od teh potencialnih nevarnosti osnovane na predpostavki, da bi strokovnjak zaradi
svoje usposobljenosti in distance od neposrednih in razgretih čustev zmogel ponuditi
ustreznejšo pomoč.

Značilnost, ki jo tako strokovni vodje skupin kot vodje skupin, ki nastopajo iz vrst članov,
označujejo kot težavno, je neredna prisotnost članov (Meissen in Volk, 1995, v Farris Kurtz,
1997). Seveda to pomeni tudi težavo za delovanje skupine, vendar je hkrati pomembno za
člane, ki ne izkušajo pretiranih težav, da se lahko vrnejo, ko se situacija poslabša.

Shoplerjeva in Galinskyjeva (1995) pa navajata, da tudi na področju podpornih skupin ne
moremo govoriti o odsotnosti negativnih učinkov. Med pogostejšimi omenjata naslednje:
pritisk skupine h konformiranju članov, stres, povezan z obveznostmi do skupine, občutek
preplavljanja in manjše ustreznosti, učenje neustreznih in neučinkovitih odzivov, stiska in
prevelika samozavest. Vodje so lahko izpostavljeni sindromu izgorevanja in pritiskom
interdisciplinarnega delovanja. Avtorici menita, da vprašanja o zaupnosti in destruktivnih
vedenjih sprožajo tudi pravne in etične pomisleke. Lakin (1985, v Nichols in Jenkinson, 2006)
pa kot možne negativne posledice udeležbe v podpornih skupinah navaja, da člani lahko
doživijo, da skupina zavrne člana, ki išče sprejetost v skupini, da je član pod pritiskom
skupine usmerjen v vedenje, za katero nima zadovoljivih virov, in da posameznikov strah
pred izpostavljenostjo in vrednotenjem sovpade z možnimi pritiski skupine v obliki zahtev, da
se mora posameznik odpreti. Nichols in Jenkinson (2006) zaključujeta, da je rahločuten in
19

Te so predstavljene v razdelku Sobivanje samopomoči in strokovne pomoči.
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usposobljen voditelj podporne skupine tisti, ki to lahko prepreči. Zadnja nevarnost, ki jo
izpostavljata avtorja, pa je, da člani toliko napredujejo v osebni rasti (na primeru skupin
medsebojnih odnosov v okviru usposabljanj), da se odtujijo od družine ali delovnega mesta,
zato menita, da naj bi voditelj skrbno ravnal oz. se zavedal, da delo skupine vpliva na ljudi, ki
jih ni v skupini.

Organizacijske značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin

V mednarodni analizi organiziranih oblik samopomoči Gidron in Chesler (1994) ugotavljata,
da k variaciji struktur in procesov samopomoči prispevajo trije dejavniki: a) država, njena
političnoekonomska in administrativna struktura ter od tod izvirajoči družbeni odnosi in
odnosi med posameznikom in državo, b) različni demografski statusi in etnična oz. rasna
kultura znotraj družbe, ki opredeljujejo norme vedenja med sorodniki in prijatelji ter mesto
posameznika znotraj skupnosti, in c) tema ali težava, zaradi katere se oblikujejo skupine in
organizacije. Gre torej za družbeno, narodnostno in kulturno pogojene prakse in razmerja
med posameznimi skupinami in celotno družbo, za diskriminacijo in omejitve do virov moči
in blagostanja, ki veljajo v posameznih kontekstih. Omenjeni trije dejavniki določajo, kakšne
organizacijske oblike bodo znotraj posamezne države20 nastopale znotraj celotnega sektorja
samopomoči (njegov obseg, mogoče ali dovoljene in nemogoče ali nedovoljene tematike
skupin in odnosi med strokovnjaki poklicev pomoči in formalnih organizacij), kakor tudi na
ravni posameznih skupin (cilji, vir, vzorci vodenja, organizacijska struktura, dejavnosti ali
programi). Z zavedanjem o vplivanju teh treh dejavnikov na organizacijske značilnosti
posameznih skupin za samopomoč in – dodajam – tudi na organizacijske značilnosti
podpornih skupin jih v osnovnih obrisih predstavljam v nadaljevanju.

Ena od pomembnih organizacijskih značilnosti skupin za samopomoč je vloga vodje
(Lamovec, 1998). Vodja je pomemben član skupine in ima najpogosteje funkcijo
koordinatorja skupine, vendar Lamovčeva povzema avtorje, ki ugotavljajo, da je od vodje
precej odvisno, kako bo delovala skupina, ter navajajo različne sposobnosti, ki naj bi jih vodja
20

Krepak dokaz za to so skupine za samopomoč z namenom krepitve moči žensk v Indiji, opisane v razdelku
Razvoj skupin za samopomoč in podpornih skupin po svetu.
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imel, med njimi najbolj poudarjajo vztrajnost in osebno predanost vodje do dela v skupini.
Vloga vodje ima v skupinah dvanajstih korakov specifično obliko, saj je s tem, ko se izmenjuje
med člani, prenesena na skupino (Katz, 1993; Hopson, 1996; Lewis Herman, 2001). V
skupinah za samopomoč, ki ne delujejo po sistemu dvanajstih korakov, pa na vodjo
prenašajo več nalog delovanja skupine (Katz, 1993), od nalog pri organizaciji skupine do
vodenja skupinskega procesa. Lamovčeva (1998) poudarja, da vodji ni treba imeti vseh teh
lastnosti, najpomembneje je, da je prožen in strpen ter da zna naloge prenesti na člane. Če
so vloge v skupini dobro porazdeljene med člani, kar pomeni, da razmeroma veliko članov
zavzame ključne vloge, to občutno prispeva k dobremu počutju članov (prav tam). V
podpornih skupinah je vloga vodje drugačna, bolj centralizirana. Kadar je vodja podporne
skupine strokovnjak, je pričakovano, da v skupino prinaša strokovne vsebine (Schopler in
Galinski, 1995).21 Vendar pa Farris Kurtzeva (1997) navaja izsledke raziskav, ki kažejo, da je
najboljša oblika deljeno vodenje med strokovnjakom in člani skupine, kar spodbuja dolžino
delovanja, obseg članstva in aktivnost skupine.

Skupine lastno članstvo opredeljujejo in določajo z vidika različnih značilnosti: ekonomske in
družbene pozicije, sorodstvenih in prijateljskih mrež, fizičnega in duševnega stanja članov,
pogosto pa tudi starosti in spola, dolžine trajanja njihove situacije (kroničnosti) (Gidron in
Chesler, 1994). Edini ekskluzivni kriterij za članstvo v skupinah za samopomoč je želja po
obvladovanju težave ali situacije, medtem ko je v podpornih skupinah vstopni kriterij
predvsem članstvo v organizaciji, v okviru katere podporna skupina deluje (Farris Kurtz,
1997). Avtorica vpeljuje koncept ustreznosti skupine, ki pojasnjuje odnos med
demografskimi značilnostmi in pridruževanjem oz. vključevanjem članov v skupino. Gre za
ustreznost t. i. idealnega člana, za katerega je bila skupina ustanovljena. Poudarja, da niso
samo demografske značilnosti tiste, ki vplivajo na to, kako dobro član ustreza skupini,
temveč tudi cilji člana, specifike določene skupine in njihovo medsebojno ujemanje. Ta
spoznanja veljajo tako za skupine za samopomoč kot za podporne skupine.

21

Več o vlogi strokovnjaka kot vodje je zapisano v razdelkih Skupine za samopomoč in podporne skupine ter
Sobivanje med samopomočjo in strokovno pomočjo.
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Naslednja organizacijska značilnost je njihova odprtost oz. zaprtost. Po navadi skupine ob
ustanovitvi delujejo kot odprte in nato preidejo v zaprte skupine, ki pa se lahko po
določenem obdobju odločijo, da bodo sprejele nove člane. Možno je tudi, da delujeta obe
hkrati, pri čemer je odprta primerna za posameznike v trenutni stiski (Lamovec, 1998).

Tipologije skupin za samopomoč

Enotna opredelitev samopomoči je vsaj do neke mere idealizacija stvarnega stanja, saj je pri
oblikah samopomoči mogoče najti tolikšno bogastvo in pestrost, kakor smo si med seboj
različna človeška bitja, naše potrebe in talenti (Matzat, 2002). Še bolj kot ta je idealizirana
slika stvarnosti pri poskusih kategorizacije teh skupin na določene tipe. Vsaka tipologija
osvetli karakterizirani fenomen le z določenega vidika ali nekaj vidikov (Borkman, 1999). Na
osnovi teh postavk zaključujem, da je vsaka tipologija nepopolna (če gledamo z
objektivističnega vidika, da obstaja neka točka popolnega posnetka stanja stvarnosti,
izraženega v teoretičnih konceptih in njihovih medsebojnih povezavah) oziroma konstruirana
(če gledamo s hermenevtičnega vidika, da oblikovana tipologija tako ponuja razumevanje
fenomena skozi spoznavne koncepte tistega, ki spoznava). V nadaljevanju predstavljam
nekatere v teoriji znane tipologije skupin za samopomoč z namenom prikaza prizme, skozi
katere so usmerjeni pogledi na te skupine. Prikazane tipologije si sledijo od preprostejših h
kompleksnejšim (
Tabela 3).

Prva tipologija, ki je bila že omenjena v razdelku Skupine za samopomoč in podporne
skupine, je delitev skupin na dva osnovna tipa – usmerjene na pomoč članom in usmerjene
na spreminjanje odnosa družbe do določenih marginaliziranih, diskriminiranih družbenih
skupin (Katz, 1993). V potrditev teze, da gre pri tipologijah vedno za določeno mero
posploševanja oz. zanemarjanja nekaterih kvalitet raziskovanega fenomena zaradi
poudarjanja pomena drugih, je tudi mnenje Nylundove (2000), da je tudi delitev skupin za
samopomoč na osebni razvoj usmerjene in na družbo usmerjene delno fluidna. Skupine, ki so
osebno usmerjene, se namreč lahko tudi usmerjajo na spreminjanje odnosov v družbi in
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nasprotno, tudi družbeno usmerjene so lahko delno osebno usmerjene. Na drugem mestu
pa navaja, da so skupine, ki enako močno sledijo obema usmeritvama, poimenovane kot
skupine, usmerjene na krepitev moči (Katz in Bender, 1976, v Nylund, 2000; Kurtz, 1997, v
Nylund, 2000).

Druga tipologija na osnovi kategorij ene dimenzije je delitev skupin na skupine dvanajstih
korakov in druge skupine za samopomoč, ki ne delujejo po tem programu (Katz, 1993). Tretja
tipologija z le dvema kategorijama ene dimenzije, in sicer vključenosti v sistem strokovne
pomoči, deli skupine za samopomoč na hibridne skupine – te vodijo ali nadzorujejo
strokovnjaki in avtonomne skupine, ki jih vodijo člani (Powel, 1985, v Chesler, 1990).

Matzatova (2002) tipologija skupin za samopomoč na območju Nemčije obsega tri
kategorije: anonimne skupine, ki so se torej razvile in delujejo po zgledu anonimnih
alkoholikov, organizacije za samopomoč, ki imajo formalno strukturo in status (denimo,
združenja pacientov na nacionalni ravni, ki lahko vključujejo številne skupine za paciente,
lahko pa so osnovane tako, da bi njihovo delovanje težko označili za delujoče po načelih
samopomoči, saj le manjšina članov opravi večino dela). Tretji tip so t. i. majhne skupine za
samopomoč, tudi diskusijske skupine ali psihosocialne skupine za samopomoč oz.
psihoterapija brez psihoterapevtov (Nathan Hurvitz, 1974, v Matzat, 2002). Slabost
Matzatove (2002) tipologije je pomanjkanje eksplikacije kriterijev za osnovanje posameznih
tipov skupin. Edino pojasnilo zanje, ki ga navede, je, da so osnovane na refleksiji strokovnih
diskusij v Nemčiji.

Meissen, Gleason in Embree (1991) navajajo delitev skupin za samopomoč, kot jo evidentira
mreža Self-Help Network, v štiri tipe glede na vrsto težave, ki jo naslavljajo: medicinske
skupine, skupine za spoprijemanje s stresom, skupine za starše ali družine in skupine za
kontrolo vedenja. Nekoliko drugače na pet tipov skupin delita skupine za samopomoč Levine
in Perkins (Orford, 1992, v Lamovec, 1998): skupine tako ali drugače stigmatiziranih oseb,
skupine družinskih članov teh stigmatiziranih oseb, skupine oseb, ki so se začasno znašle v
težavni situaciji, skupine oseb, ki jih druži neka pozitivna pripadnost, s katero se lahko
enačijo, ter interesne skupine – največkrat usmerjene v družbeno dejavnost.
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Dalje pa Katz in Bender (1990, v Katz, 1993) navajata pet tipov skupin za samopomoč glede
na kriterij primarne usmerjenosti skupine:
1) Terapevtske skupine: organizacije za duševno zdravje, organizacije za soočanje z
odvisnostjo, organizacije za fizično zdravje (tri vrste: za specifično bolezen, na družine
usmerjene ali multidiagnostične).
2) Socialno zagovorništvo ali akcija: organizacije, ustanovljene za soočanje z enim
problemom, organizacije, ki temeljijo na starosti, organizacije za spodbujanje etničnih
manjšin.
3) Skupine za podporo alternativnih življenjskih slogov: organizacije za osvoboditev gejev,
urbane in ruralne stanovanjske občine.
4) Skupine, ki nudijo zavetišče 24 ur na dan.
5) Skupine mešanega tipa (več kot ena usmerjenost): združenja nekdanjih zapornikov,
socialnoterapevtske oz. na družino usmerjene skupine, ekonomske (banke hrane,
organizacije za nastanitev), združenja uporabnikov ali pridelovalcev, druge ekonomske
skupine (npr. Debters Anonymous).

Schubertova in Borkmanova (1991) sta izdelali tipologijo skupin za samopomoč na osnovi
značilnosti njihove organiziranosti. Dve kriterijski spremenljivki, ki sta bili uporabljeni za
njuno organizacijsko tipologijo, sta bili t. i. zunanja odvisnost (torej odvisnost od večje
organizacije) in notranja avtoriteta (torej kdo ima pravico prvenstveno odločati o skupini).
Tipologijo sta izdelali na osnovi pregleda literature in lastnega poznavanja skupin. Ob
kombinaciji obeh kriterijskih spremenljivk sta dobili pet tipov skupin, in sicer: nepridružene
skupine – neodvisne od kontrole katere koli druge skupine ali strokovnjakov; zvezne skupine
– avtonomno delujoče skupine, a zbrane pod organizacijo za samopomoč, ki predstavljajo
vire za skupino; podružnične skupine – podrejene drugi skupini, običajno lastni organizaciji za
samopomoč, ki določa program; vodene skupine – kombinacije samopomoči in strokovnih
tehnik (te skupine so pod nadzorom strokovnih organizacij ali organizacij, ki ne delujejo po
načelih samopomoči); in hibridne skupine – so mešanica podružničnih in vodenih skupin,
izvajale so program nadrejenih organizacij, ki so tudi določale članstvo, vloge v skupini in
pripravljale usposabljanja.
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Podobno predstavljeni tipologiji Nylundove (2000) v študiji finskih skupin za samopomoč
opredeli štiri tipe. Prvega tvorijo skupine za samopomoč znotraj tretjega sektorja, ki so jih
ustanovile osebe, prostovoljci, člani ali prostovoljne organizacije. Drugi tip so skupine za
samopomoč znotraj javnega sektorja in so jih ustanovili strokovnjaki, zaposleni v javni
organizaciji. Tretji tip predstavljajo skupine za samopomoč, ki jih ustanavljajo in vodijo
državljani in ne delujejo pod pokroviteljstvom kakršne koli prostovoljne ali javne
organizacije. Četrti tip pa so mešane skupine za samopomoč, ki imajo pobude, vodstvo in
podporo delno na strani tretjega in delno na strani javnega sektorja.
Borkmanova (1999) predlaga tipologijo skupin za samopomoč/medsebojno pomoč22 glede
na dve dimenziji. Prva je pripisovanje pomena spremembi, transformaciji. Tu gre za
vprašanje, kakšen tip in obseg osebnostnih sprememb, sprememb identitete in življenjskega
sloga naj bi člani poskušali udejanjiti, da bi rešili svojo težavo. Druga dimenzija je predvidena
oz. potrebna dolžina trajanja, ki vodi do stanja želene spremembe. Pri snovanju tovrstne
tipologije je avtorica uporabila merjeni dimenziji kot dihotomni spremenljivki. Pri
spremenljivki obsega sprememb sta bili vrednosti malo/veliko, kjer malo pričakovanih
sprememb predstavljajo skupine, namenjene spoprijemanju s stresom, prehodnim
obdobjem in situacijami, ki ne zahtevajo osebnostnih sprememb, sprememb identitete in
življenjskega sloga. Veliko sprememb pa predstavljajo skupine, usmerjene na stanja, bolezni
in pogoje, ki so v družbeni percepciji v veliki meri zaznamovana s stigmo. Dimenzija trajanja
pa je bila merjena v vrednostih: manj kot dve leti pričakovane udeležbe v skupini za
doseganje spremembe ter dve leti in več. To opredelitev avtorica utemelji z lastnim
poznavanjem stanja skupin, za katero izpostavlja, da jo podpirajo tudi ugotovitve raziskav.
Ob kombinaciji dveh vrednosti obeh spremenljivk dobimo štiri tipe skupin: kratkoročne,
usmerjene na spoprijemanje s težavami (npr. ločitev, dojenje), dolgoročne, usmerjene na
spoprijemanje s težavami (npr. starši otrok s kronično boleznijo), kratkoročne, usmerjene na
spremembo (npr. skupine za ljudi, ki jecljajo), in dolgoročne, usmerjene na spremembo (npr.
AA). Avtorica opozarja, da je tipologija izvedena z vidika tega, kako skupina opredeljuje
težavo in rešitev, in ne, kako jo od zunaj ocenjujejo opazovalci. Dodaja še, da je ta tipologija

22

Glejte razdelek o opredelitvi samopomoči. Omenjena avtorica razlikuje koncepta samopomoči in medsebojne
pomoči.
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dokaz, da so lahko skupine, ki so namenjene obravnavi enakega problema, denimo,
odvisnosti od alkohola, glede na tip medsebojno različne (npr. AA spada med dolgoročne, na
spremembo usmerjene skupine, Rational Recovery pa med kratkoročne skupine, usmerjene
na spoprijemanje s težavami). Zaključuje, da ta tipologija implicira
»glavne dejavnike, ki vplivajo na naravo dejavnosti v skupini, organizacijske teme in
probleme, s katerimi se bo skupina zelo verjetno soočala, načine zavezanosti, ki jih
bodo člani tvorili z organizacijo, ter naravo in obseg skupnosti, ki se bo oblikovala
okrog skupine« (Borkman, 1999, str. 10).

Po dveh kriterijskih spremenljivkah, osredinjenosti na osebno spremembo in stopnji
strokovnega vodenja je tipologijo izdelala Farris Kurtzeva (1997). Vsaka od spremenljivk je
obsegala dve kategoriji (da, ne) in ob kombinaciji obeh spremenljivk so nastale naslednje štiri
skupine: podporne, edukativne in zagovorniške organizacije za samopomoč (usmerjenost na
osebno spremembo – ne, prisotnost strokovnjaka – ne); s strani agencij sponzorirane in
strokovno vodene podporne skupine (usmerjenost na osebno spremembo – ne, prisotnost
strokovnjaka – da); na osebno spremembo usmerjene skupine za samopomoč (usmerjenost
na osebno spremembo – da, prisotnost strokovnjaka – ne); in strokovne skupine za
obravnavo (usmerjenost na osebno spremembo – da, prisotnost strokovnjaka – da). V Tabela
3 so primerjalno prikazane vse predstavljene tipologije.
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▪ skupine, ki
ne delujejo
po sistemu
dvanajstih
korakov

▪ družbeno
usmerjene
skupine

▪ na krepitev
virov
usmerjene
skupine

▪ skupine
dvanajstih
korakov

Katz
(1993)

▪ osebno
usmerjene
skupine

Katz in
Bender
(1976, v
Nylund,
2000) ter
Katz (1993)

▪ majhne
skupine za
samopomoč

▪ skupine
mešanega
tipa

▪ skupine, ki
nudijo
zavetišče 24
ur na dan

▪ skupine za
podporo
alternativnih
življenjskih
slogov

▪ skupine za
starše ali
družine
▪ skupine za
kontrolo
vedenja

▪ socialno
zagovorništvo
/akcija

▪ skupine
spoprijemanja s stresom

▪
organizacije
za
samopomoč,
ki imajo
formalno
strukturo in
status

▪ terapevtske
skupine

▪ medicinske
skupine

Katz in
Bender
(1976, v
Katz, 1993)

▪ anonimne
skupine

Matzat
(2002)

Meissen,
Gleason in
Embree
(1991)

▪ hibridne
skupine

▪ vodene
skupine

▪ podružnične
skupine

▪ zvezne
skupine

▪
nepridružene
skupine

Schubert in
Borkman
(1991)

▪ mešane
skupine

▪ skupine, ki
jih vodijo
državljani

▪ skupine
znotraj
javnega
sektorja

▪ skupine
znotraj
tretjega
sektorja

Nylund
(2000)

▪ dolgoročne
skupine,
usmerjene na
spremembo

▪ kratkoročne
skupine,
usmerjene na
spremembo

▪ dolgoročne
skupine,
usmerjene na
spoprijemanje
s težavami

▪ kratkoročne
skupine,
usmerjene na
spoprijemanje
s težavami

Borkman
(1999)

▪ strokovne
skupine za
obravnavo

▪ na osebno
spremembo
usmerjene
skupine za
samopomoč

▪ od agencij
sponzirirane
in strokovno
vodene
podporne
skupine

▪ podporne,
edukativne
in
zagovorniške
organizacije
za
samopomoč

Farris Kurtz
(1997)

Značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin

Tabela 3: Pregled tipologij skupin za samopomoč in podpornih skupin različnih avtorjev
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Institucionalizacija samopomoči
Samopomoč je v svojem bistvu sicer osnovana po načelih samoorganizacije, kar v praksi
pomeni, da gre za prostovoljne skupine, kakor meni Archibald (2007), toda razvija se enako
kot druge oblike organizacij. Ta razvoj gre v smeri iskanja prepoznavnosti kot legitimna
skupna oz. soustvarjena podjetja oz. organizacije na strani glavnih in vodilnih avtoritet. Avtor
zagovarja stališče, da ravno zaradi tega potrebujejo enake vire, kot jih potrebujejo druge
organizacije, da se lahko razvijajo.

Institucionalizacija je potekala na podlagi različnih virov, ki so jih pridobile skupine v procesih
medsebojnega povezovanja. Ti viri so bili: povezovanje s strokovno avtoriteto (od strokovnih
organizacij do raziskovalnih centrov in univerz), pojavljanje v medijih in sodelovanje s
političnimi avtoritetami. Povezovanje organizacij za samopomoč z raznovrstnimi institucijami
je vodilo predvsem do povečane stopnje prepoznavanja na strani družbe v smislu
zanesljivosti, ustreznosti in položaja zaupanja vredne organizacije (Archibald, 2007).

Za razumevanje institucionalizacije je treba pojasniti opredelitve pojmov profesionalizacije in
birokratizacije. O obeh je govoril že Katz in sledili so mu mnogi drugi. Danes v znanstveni
literaturi velja opredelitev, da je profesionalizacija vključevanje plačanih strokovnih delavcev,
ki opravljajo tehnična dela in prevzamejo naloge, ki jih prostovoljci ali člani ne morejo, saj so
časovno ali organizacijsko prezahtevne. Naslednja stopnja profesionalizacije je zaposlitev
direktorja, ki nadzoruje zaposleno osebje (Farris Kurtz, 1997). Avtorica opozarja, da ko
skupina postane profesionalizirana, se njeno vodenje lahko odmakne od izvirnega duha
medsebojne pomoči in se zgubi delovanje po načelih samopomoči.

Birokratizacija je evolucijski proces organizacije za samopomoč, ki se začne od zgodnjega
obstoja skozi razvoj formalnih postopkov, do zaposlovanja strokovnih delavcev in
oblikovanja formalnega delovanja (Katz, 1965, v Farris Kurtz 1997). Organizacija za
samopomoč lahko pridobiva javna sredstva, s tem pa postaja podrejena zahtevam
financerjev in postaja še bolj strokovno birokratizirana. Rezultat je hibridna organizacija, ki
ima organizacijske značilnosti samopomoči in strokovne pomoči. Skrajni točki tega procesa
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sta sprejemanje javnega denarja in zaposlovanje administratorja (Traunstein, 1984, v Farris
Kurtz, 1997). Vendar pa Farris Kurtzeva (1997) zagovarja stališče, da organizacija kljub
najetemu administratorju in prejemanju nekaj javnih sredstev lahko ohrani delovanje po
modelu samopomoči. Na osnovi predstavljenih pojmov lahko zaključim, da je
institucionalizacija kombinacija profesionalizacije in birokratizacije skupin in organizacij za
samopomoč. Ena od oblik institucionalizacije je matično središče, ki ga predstavljam v
nadaljevanju.

Matična središča

Powell (1990) zagovarja stališče, da pri matičnih središčih ne gre za birokratizacijo v pravem
pomenu besede. Seveda pa je do določene mere birokratizacija v matičnih središčih
potrebna. Vendar pa ostajajo tudi matična središča prostovoljne organizacije, katerih
delovanje je zelo prožno ter sloni na načelih enakosti in humanizma. Vzroka za to sta
zavezanost članov k poslanstvu oz. k cilju (in ne k ekonomskemu dobičku) in geografska
oddaljenost med skupinami, ki tvorijo matično središče in tako delujejo bolj kot zveza
avtonomnih enot. Prednosti, ki jih skupine dobijo s povezovanjem v organizacijo, so: bolje
razviti programi, večja stabilnost in predvidljivost za posameznega člana, raznoliko članstvo
in skrb za nove člane ter voditeljske strukture, ki so naravnane na predajanje vlog med člani.
Omejitve matičnih središč pa po avtorjevem mnenju nastopijo, kadar nacionalni urad
razglaša nesmiselne smernice, vnaša nepotrebne omejitve ali zahteva čezmerne članarine
lokalnih enot.

Wollert (1990) meni, da so matična središča inovativni pristop k podpori gibanja za
samopomoč. Kljub različnim organizacijskim oblikam obstajajo funkcionalne podobnosti med
središči. Lahko rečemo, da so matična središča namenjena za štiri glavne funkcije:


informiranje in napotitev: matična središča zbirajo informacije o delujočih skupinah,
jih objavljajo v spletu in brošurah, zbirajo predloge oz. potrebe po ustanovitvi novih
skupin;
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posvetovanje: matična središča nudijo skupinam možnosti za posvetovanje glede
vsebin, kot so pridobivanje novih članov, reševanje skupinskih konfliktov,
pridobivanje materialnih virov, prostor srečanj, računalniki in osnovanje skupin, ki se
same ne bi mogle organizirati;



izobraževanje skupnosti: središča razvijajo različne vire informiranja splošne javnosti
o samopomoči, njenem pomenu, pomembnih dogodkih in ugodnostih, ki jih člani
lahko dobijo;



raziskovanje: običajno sicer najmanj poudarjena funkcija, vendar matična središča
omogočajo in vabijo k aplikativnemu raziskovanju vsebin, pomembnih za izboljšanje
storitev, ki jih nudijo. Zaradi množice informacij o delujočih skupinah pa so matična
središča primerna baza tudi za temeljne raziskovalne projekte, le da so ti nekoliko
redkejši.

Konceptualno so se med seboj ta središča razlikovala predvsem glede na:


razvojne značilnosti: a) od kod je prišla pobuda za ustanovitev – lahko je prišla od
ustanoviteljev programa, političnih iniciativ, ki so izhajale iz zakonodaje, in izvajalcev
storitev na področju duševnega zdravja ali posameznikov in b) kakšna so stališča in
delovne navade programa – ta obsega ves kontinuum od formalno organiziranih
postopkov dela do neformalnega in sproščenega delovnega vzdušja;



kontekstualne značilnosti: usmerjenost na provincionalne, lokalne ali metropolne
skupnosti, nastanitveni pogoji (od lastnih stavb do gostovanja v drugih organizacijah)
in posledičnega proračuna, potrebnega za vzdrževanje, s tem pa so povezane tudi
razlike v obsegu dela;



organizacijske značilnosti: te se kažejo v različni administrativni strukturi (avtonomna
središča ali organizirana kot agencije za informiranje in napotitev), v odnosih znotraj
sistema (kar zajema predvsem moč povezanosti z delujočimi skupinami) in mrežnih
dejavnostih povezovanja z drugimi agencijami na področju zdravstva in sociale ter
specializiranih storitev (npr. usposabljanja).

Tudi pri matičnih središčih je upoštevana temeljna paradigma samopomoči (tj.
samoorganizacija posameznikov), zato naj ne bi bila centralno vodena ali birokratizirana v
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organizacijo, saj se je izkazalo, da od zgoraj navzdol implementirani projekti ne delujejo po
načelih samopomoči. Meissen in Warren (1994) leta 1994 naštejeta v ZDA petdeset matičnih
središč in dve nacionalni matični središči. Po mnenju Steinkeja (2000) spadajo matična
središča med podporne storitve samopomoči (v nasprotju s primarno samopomočjo, kamor
uvrščajo skupine za samopomoč), saj je njihov namen spodbujati posameznike, da bi se
pridružili skupinam, nudijo podporo pri ustanavljanju skupin in reševanju skupinskih težav.

skupine za samopomoč
in podporne skupine

matično
središče

Slika 3: Grafični prikaz združevanja skupin v matična središča

Primer dejavnosti zbiranja informacij o skupinah in obveščanja javnosti o njihovem delovanju
je zbirka informacij v zborniku Self-help Group Sourcebook, ki ga vsakih nekaj let izda
nacionalno matično središče American Self-Help Group Clearinghouse (White in Madara,
2002). Zbornik je primer dobre prakse delovanja matičnih središč in ponazarja, kaj v praksi
pomeni delovanje matičnega središča kot vir spodbude in podpore pri nastajanju, razvoju in
obstoju skupin za samopomoč in podpornih skupin. V zborniku je poleg informacij o
delujočih skupinah tudi kratek pregled napotkov o tem, kako ustanoviti skupino, zbranih je
nekaj izkušenj tistih, ki so se tega že lotili, napotkov, kako kot strokovnjak ustanoviti skupino
in kako sodelovati z že obstoječimi, podan je kratek pregled uporabne literature, ugotovitev
raziskav iz zadnjih trideset let ter dodani napotki, kako se vključiti v mrežo raziskovalcev teh
skupin.

Meissen in Warren (1994) poudarjata pomen matičnih središč za pomoč pri raziskovanju,
predvsem so ta pomemben vir za akcijsko raziskovanje in so sama po sebi metodološka
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intervencija. Zaradi zbirke podatkov o skupinah, ki jo ta središča ves čas posodabljajo,
omogočajo dostop do velikega in zelo raznolikega vzorca skupin za namen raziskovanja,
obenem pa presežejo probleme pri raziskovanju, kot so opredelitev skupin za samopomoč
(opredeljene so že s članstvom v matičnem središču), izboljšanje metodološke rigoroznosti
(matična središča poznajo potek nastajanja novih skupin in so v pomoč pri sestavljanju
skupine raziskovanja na način, ki je najbližji dejanskemu stanju) in povečanje posplošljivosti
ugotovitev raziskovanja (presežejo problem zunanje veljavnosti, ki nastane pri težko
izvedljivem oblikovanju reprezentativnega vzorca).

Sobivanje samopomoči in strokovne pomoči

Raziskave po svetu kažejo, da so danes skupine za samopomoč, podporne skupine in drugi
procesi medsebojne pomoči stalna spremljevalka strokovnih oblik pomoči posameznikom v
psihosocialni ali zdravstveni stiski ter so se uveljavile tako na področju preventive kot tudi
kurative (Humphreys in Moos, 2001; Nowinski, 2003). Če so skupine za samopomoč
družbeno odtujene, so lahko močno protinstitucionalno naravnane (odklanjajo vsakršno
obliko institucionaliziranja) kot tudi močno protiprofesionalno naravnane (odklanjajo torej
vsakršno obliko strokovne pomoči) (Borman in Lieberman, 1976, v Weber, 1982; Katz in
Bender, 1976, v Weber, 1982). Stewart, Banks, Crossman in Poel (1994) v pregledu izsledkov
raziskav ugotavljajo eno: kljub temu da so si te raziskave metodološko precej različne (in jih
je zato težko primerjati med seboj), prinašajo podobne rezultate, in sicer, da med
strokovnimi oblikami pomoči in oblikami samopomoči ni bilo ugotovljenih razlik glede
njihove učinkovitosti, učinkovite so oboje.

Gartner in Reissman (1982, v Bogataj, 2004) artikulirata neodvisnost skupin za samopomoč
od strokovnih intervencij kot del retorike skupin za samopomoč na začetku razmaha
uporabniškega gibanja, ta retorika pa se je sčasoma, v procesu njihovega razvoja, nekoliko
razrahljala, tako da je vse več strokovnjakov aktivno začelo delovati v skupinah za
samopomoč, kar večinoma v praksi velja še danes. Kljub temu pa ne gre enačiti strokovne
pomoči in samopomoči, saj so med njima razlike, ki izhajajo iz teoretičnih konceptov, na
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katerih temeljijo, in je tako namen aplikacij teh konceptov v praksi različen, zato jih ne
moremo presojati po istih kriterijih. Ali, kot to izvrstno ubesedi Rogers (1987, v Stewart idr.,
1994), da mora vsaka razprava o spodbujanju sodelovanja med strokovnjaki in skupinami
medsebojne pomoči najprej priznati njihove razlike.
Deneke (1983) je v raziskavi na območju Zahodne Nemčije ugotovil, da so bili socialni delavci
v primerjavi z zdravniki in s psihologi bolj pozitivno naravnani do skupin za samopomoč in so
s skupinami za samopomoč sodelovali bolj, kot so raziskovalci pričakovali, ter večinoma
navajali izrazito malo negativnih učinkov skupin za samopomoč, a vendar so vprašanja
odprtega tipa pokazala, da je najpogostejši zadržek vprašanih do skupin za samopomoč ta,
da lahko nudijo nekorektne informacije in preprečijo članom primerno uporabljanje
strokovnih storitev. Norcross (2006) podobno meni, da je stališče velikega števila
strokovnjakov, delujočih na področju duševnega zdravja, še vedno ambivalentno, sovražno
nastrojeno odvisnostno razmerje s samopomočjo. Pravi, da samopomoč pri svojem delu
priporočajo, toda ji ne zaupajo.

Chelser (1990) predstavlja, kakšne neposredne nevarnosti lahko za strokovnjaka pomenijo
skupine za samopomoč: razvoj protiprofesionalnih in protiinstitucionalnih stališč skupin,
odpor do strokovnjaka, usmerjenost bolečine in jeze klientov na strokovnjaka, izzivanje glede
pomena strokovnih vlog, izguba klientov, tudi možnost izgube službe. Chelser (1990)
izpostavlja primer, ko avtorje skrbi celo glede pozitivnih dogodkov v skupini, npr. da člani
skupine staršev bolnih otrok opravljajo dobrodelne dejavnosti, kar pa so ti avtorji
interpretirali kot posledico želje po pomoči svojemu otroku (Knapp in Hansen, 1973, v
Chesler, 1990), vendar pa teh sklepov niso argumentirano podprli. Chesler (1990) temu
zoperstavlja tezo Riesmana (1965, v Chesler, 1990) ter Doryja in Riesmana (1982, v Chesler,
1990), da gre za načelo pomočniške terapije; s tem ko člani nudijo pomoč, dobi njihova
izkušnja smisel in odkrijejo še neodkrite vire moči, ki jih lahko ponudijo drugim.

Menim, da je skeptično stališče stroke nepotrebno, saj samopomoč in strokovna pomoč
konceptualno nista ekvivalentni. Sta kvečjemu komplementarni, zato lahko mirno sobivata in
dopolnjujeta manjkajoče elemente druga druge. Raziskave in metaraziskave kažejo, da je
učinkovitost samopomoči primerljiva s formalnimi strokovnimi oblikami pomoči, njene
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učinke lahko poveča ali pa je v nekaterih kontekstih celo ustreznejša kot strokovna pomoč
(Humphreys in Moos, 2001; Rush, 2002; Krause, 2003; Burti, Amaddeo idr., 2005; Weaver
Randall in Salem, 2005; Norcross, 2006). Toda z družbenega vidika, meni Deneke (1983), je
za strokovnjake seveda nekoliko tvegano trditi, da so skupine za samopomoč ekvivalent
strokovnemu delu, saj je potemtakem njihov obstoj nepotreben in kritiziranje lastnega dela
ter dvom v lasten uspeh strokovnjake lahko kaj hitro pripeljeta do izgube službe.

Lamovčeva (1998) poudarja, da strokovnjaki pogosto kritizirajo značilnost, da so člani
skupine v skupini več let, kar naj bi nakazovalo njihovo odvisnost od skupine. Vendar pa je
samopomoč zelo podobna neformalni socialni mreži in je ne moremo presojati po istih
kriterijih kot strokovno pomoč. Razumevanje te drugačne filozofije in celo ideologije neke
skupine nam je strokovnjakom (ki menda že vemo, kaj je dobro za druge!) pogosto najtežje
sprejeti. Seveda to ne pomeni, da samopomoč lahko nadomesti strokovnjaka, denimo, glede
predpisovanja zdravil (v psihiatriji) in poseganja v družinski sistem (na socialnem področju).
Pa vendar, zaključuje avtorica, se bomo strokovnjaki morali naučiti namesto svoje moči
ponujati znanje. Tisto, kar skupine za samopomoč lahko naučijo strokovnjake, je pogled, kaj
vse uporabniki lahko naredijo sami brez strokovnjaka oz. za kar sta Lieberman in Borman
vpeljala termin obrat v paradigmi (Katz, 1992) ali na kar mislimo v poklicih pomoči, kadar
govorimo o krepitvi moči. Tabela 4 primerja samopomoč in strokovno pomoč.

Tabela 4: Primerjava samopomoči in strokovne pomoči

Samopomoč

Strokovna pomoč

prostovoljna

ni nujno vedno prostovoljna (prim. prisilno
hospitalizacijo)
hierarhija
krepitev moči, a ta ni edini možen rezultat –
lahko nastopi tudi naučena nemoč
uporabnik se lahko postavi v vlogo bolnika
enosmerna pomoč
profesionalni odnosi
odgovornost zase nosi uporabnik sam, a se
lahko zgodi, da jo namesto njega prevzame
strokovnjak
nadzor

enakopravnost med člani
krepitev moči
v skupini se posameznik počuti močnejšega
dvosmerna, vzajemna pomoč
prijateljski odnosi
odgovornost zase nosi vsak sam

enake pravice
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Lamovčeva (1998) zagovarja stališče, da je lahko vloga strokovnjaka v skupini za samopomoč
bolj ali manj izrazita in lahko sega v obe skrajnosti – od tega, da jo strokovnjak ustanovi in
vodi, do tega, da v njej sploh nima vloge. Prva skrajnost lahko pripelje do napetosti v skupini
in terapevtiziranja skupine, druga pa do pomanjkanja strukture in organiziranosti v skupini
ter pomanjkanja povezav z ustreznimi službami. Gartner in Reissman (1982, v Bogataj, 2004)
razumeta odnos med strokovnjakom in skupino za samopomoč v sodobnem času kot
vzajemen odnos, v katerem naj bi strokovnjak pomagal pridobiti potrebna sredstva in
izboljšati povezave s formalnimi sistemi za pomoč ter v skupino prinesel nekatere specialne
spretnosti, medtem ko skupina za samopomoč v tradicionalni zdravstveni pristop prinese
vitalnost, nove perspektive itd. Tudi Lamovčeva (1998) navaja, da naj bi bila vloga
strokovnjaka v skupini za samopomoč bolj organizacijska, spodbujevalna in naj bi že od vsega
začetka načrtoval svoj umik ter postopno prenašal vedno več zadolžitev na člane skupine. Na
koncu ima strokovnjak le še vlogo svetovalca, vse odločitve pa prepušča skupini. Podobno
ugotavljajo v raziskavi Stewart idr. (1994), kjer so udeleženi strokovnjaki najpogosteje
navajali, da naj bi nastopali v vlogi vira napotovanja, krepitve moči, izobraževalca, pomočnika
in spodbujevalca, člani skupin pa so strokovnjake videli v vlogah izobraževalca, svetovalca,
vira napotovanja, spodbujevalca in posvetovalca. Vidimo, da so pogledi strokovnjakov in
članov skupin skladni v treh možnih vlogah: viru napotovanja, izobraževalcu in
spodbujevalcu.

V isti raziskavi so avtorji ugotovili, da so si strokovni delavci in člani skupin za samopomoč
enotni, da naj bi bile značilnosti partnerstva med stroko in samopomočjo skupni cilji,
razumevanje in fleksibilnost. Ovire za partnerstvo pa so po njihovem mnenju komunikacija,
negativna naravnanost, nejasnost vlog, uradni zdravstveni sistem in ideološki konflikti.
Skupno strokovnjakom in članom skupin za samopomoč je izobraževanje kot strategija za
doseganje partnerstva. Strokovnjaki navajajo še druge strategije: matična središča,
razjasnitev vlog in ciljev, medtem ko člani navajajo gradnjo zaupanja in komunikacije.
American Self-Help Clearinghouse v zbirni publikaciji predlaga deset koristnih načinov, kako
naj bi strokovnjak sodeloval s SS in PS, in deset priporočil, kako naj bi pomagal pri razvoju teh
skupin (White in Madara, 2002). Kratek povzetek teh napotkov je predstavljen v tabeli 5. Če
povzamem predstavljene smernice, bi odnos med strokovnimi delavci in skupinami za
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samopomoč in podpornimi skupinami lahko opisala kot odnos zagovorništva. Strokovni
delavci naj bi bili zagovorniki in spodbujevalci teh skupin.

Tabela 5: Priporočila za strokovnjake s strani American Self-Help Clearinghouse

Deset načinov sodelovanja s SS in PS

Deset priporočil za razvoj SS in PS

Ugotovite, katere so in vzpostavite stik s skupinami v
lokalni skupnosti.
Komunicirajte oz. sodelujte z lokalnimi skupinami
(pridobite stike, brošure, naročite se na novice).
Vključite skupine v usposabljanja (kot govorce v
delavnicah, med usposabljanji, na konferencah).
Nudite govore in usposabljanja, ki jih lokalne skupnosti
želijo.
Ponudite aktualno materialno podporo (kopije, prostor
za srečanja …).
Poiščite potrebe po novih skupinah in izobrazite druge
o potencialu za novo specifično skupino.
Poiščite in opogumite potencialne osebe, ki bi začele
te skupine (najbolje že izkušeni člani).
Ponudite mrežno podporo pri njihovih potrebah (po
usposabljanjih, raziskovalcih, svetovalcih …).
Izobrazite druge strokovnjake in jih seznanite s svojimi
izkušnjami o teh skupinah.
Zagovarjajte povečanje zavedanja in razumevanja teh
skupin (osnovanje urada, predstavitve pred
zbornicami).

Pridobite osnovno razumevanje delovanja in koristi, ki
jih SS prinašajo za člane.
Seznanite se z obstoječimi skupinami in modeli
njihovega delovanja.
Najdite osebe, ki bi bile pripravljene začeti skupino
(vsaj dve močno zainteresirani osebi).
Oblikujte jedrno skupino iz zainteresiranih oseb, kjer
predstavite, da gre za skupino za medsebojno pomoč.
Razjasnite in dogovorite se glede odnosov, pojasnite,
da boste zgolj svetovalec v tej fazi, in ne vodja.
Svetujte jedrni skupini pri načrtovanju in obveščanju
javnosti o prvem prihajajočem javnem srečanju.
Pomagajte na prvem srečanju (z moralno podporo, v
vlogi sovoditelja …).
Pomagajte pri pripravi naslednjih srečanj in
organizacijskega razvoja (o vsem odločajo člani).
Poiščite in naslovite specifične težave (intervencija naj
bo usmerjena na kompetence skupine).
Preverite in ovrednotite svojo vlogo (izvedite umik,
dogovor o dosegljivosti po potrebi skupine).

V literaturi obstaja kar nekaj primerov poskusov integracije samopomoči v strokovno pomoč.
V nadaljevanju bom predstavila dva. Prvi prvem avtor predstavlja šestnajst praktičnih
predlogov, kako samopomoč integrirati v psihoterapevtsko prakso (Norcross, 2006). Pri tem
kot samopomoč opredeljuje vse vire, ki so bili prvotno razviti in uporabljeni kot viri za
samopomoč (knjige, filmi, internetne strani idr.). Njegova glavna spodbuda psihoterapevtom
je, da bi te vire vključili v svoje delo že za paciente, ki so na čakalni listi (vključitev v skupino
dvanajstih korakov, priporočene internetne strani idr.), kakor tudi pozneje za paciente, ki so
vključeni v psihoterapevtski proces (priporočanje knjig, filmov, internetnih strani, pomoč pri
izvrševanju zahtevnih programov samopomoči, opisanih v literaturi, presoja, kaj, kdaj in za
koga je določen vir samopomoči primeren in kdaj ne). Avtor meni, da so viri samopomoči, ki
so izkustveni, neposredni in čustveni (skupine za samopomoč, avtobiografske knjige, filmi),
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primernejši kot viri v obliki pikolovskih navodil in programov (množica knjig za samopomoč,
kjer je poudarjena težnja spremenite svoje življenje zgolj v enem dnevu). Prav tako spodbuja
psihoterapevte, da bolje spoznajo in sodelujejo z organizacijami za samopomoč ter
vključujejo metode samopomoči v strokovna usposabljanja. Strinjam se z avtorjem o vseh
naštetih možnostih vključevanja virov samopomoči v psihoterapevtski proces, ker se na ta
način poveča število virov za krepitev moči posameznika, obenem pa na ravni konceptov drži
jasne meje med obema oblikama dela.

Drugi, neposrednejši poskus integracije skupine za samopomoč v strokovno delo, pa je
poskus prenosa programa dvanajstih korakov v terapevtsko okolje (Ronel, 2000). Nekateri
avtorji menijo, da ima prenašanje vrednot programa dvanajstih korakov v strokovno delo
omejene možnosti (Humphreys, 1993, v Ronel, 2000), medtem ko Ronel (2000) zagovarja
stališče, da je to mogoče, in ga podkrepi z izjavo Hanne (1992, v Ronel, 2000), da so si
svetovanje in psihoterapija ter program dvanajstih korakov izjemno podobni tako z vidika
procesa kot z vidika izidov. Njegov model integracije je poimenovan terapija milosti (angl.
Grace Therapy) in vanjo vključujejo nasilne moške v največjem izraelskem centru za
obravnavo nasilja v družini. Do take uporabe kombinacij konceptov v praksi sem rahlo
zadržana. Možno je, da lahko nudijo pomoč udeleženim, vendar je treba predvsem
odgovoriti na vprašanje, čemu poskušati združiti obe obliki.23

Še pomembneje pa se mi zdi, da samopomoči in psihoterapije ne bi na silo poskušali tlačiti v
skupne modele dela z ljudmi v stiski. Samopomoč s svojim principi samoorganizacije prinaša
drugačne možnosti okrevanja kot strokovna pomoč, in skupine ljudi okrepi za (potencialno)
delovanje na družbeni ravni ter s tem daje drugačno sporočilo družbenim strukturam. Ali, če
izrazim svoje strokovno stališče drugače: naklonjena sem obema oblikama pomoči,
samopomoči in psihoterapiji ter njunemu medsebojnemu sodelovanju, hkrati pa je
pomembno, da vsaka od oblik deluje v skladu z lastnimi teoretičnimi koncepti, saj to prispeva
k raznovrstnosti delujočih oblik pomoči in podpore, kar je osnovno vodilo pri zagotavljanju
izbir, kar naj bi povečalo možnosti, da posamezniki in skupine ljudi najdejo sebi
23

Drugo, kar je treba vedeti pri taki integraciji, je, katerim od terapevtskih ciljev lahko tak program sledi oz.
kakšne so omejitve takega terapevtskega modela. Kot je predstavljeno v modelu treh skupin Lewis Hermanove
(2001), gre v tem primeru za cilj doseganja varnosti, ne obsega pa faze žalovanja in ponovnega povezovanja.
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najprimernejše oblike. Naj v zagovor temu še enkrat navedem Rogersovo trditev (1987, v
Stewart idr., 1994), da mora vsaka razprava o spodbujanju sodelovanja med strokovnjaki in
skupinami medsebojne pomoči najprej priznati njihove razlike.

Izjemen primer javne refleksije lastne drže do skupin za samopomoč predstavlja Moeller
(2007). Skozi razmišljanje avtor predstavlja lastne zadržke do skupin za samopomoč, izkušnje
pri delu z njimi in lekcije, ki se jih je pri tem naučil. Njegovo pisanje se mi zdi izjemno
predvsem zato, ker je prvoosebno. Večina druge literature je pisana splošno, morda tu in
tam kak avtor doda kratek osebni primer, vendar obširnejše refleksije v drugih delih nisem
zasledila. Menim, da bi, če bi se tovrstne refleksije oz. zapisane pripovedi pogosto pojavljale
v literaturi, lahko povzročile podoben učinek samopomoči med strokovnjaki, kot ga
povzročijo pripovedi med člani skupine. Strokovnjaki bi se lahko poistovetili s prebranim,
ugotovili, da nismo sami s takimi pogledi, slišali pozitivne izkušnje drugih, kar bi lahko
spodbudilo prečkanje mostu med strokovnimi delavci in samopomočjo.

Raziskovanje skupin za samopomoč in podpornih skupin

Pregled aktualnih raziskav

Množični pojavnosti znanstvenih raziskav o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah
je mogoče slediti od leta 1970 dalje. Farris Kurtzeva (1997) povzema, da so bila prva
raziskovanja samopomoči izvajana predvsem kot anekdotski zapiski in etnografska
raziskovanja. V osemdesetih letih so bile raziskave usmerjene v raziskovanje odnosa med
strokovno pomočjo in medsebojnega sodelovanja, sledile pa so evalvacijske študije učinkov
oz. izidov. Da bi bilo transparentno, kakšno je trenutno stanje tega raziskovalnega področja
po svetu, v nadaljevanju predstavljam ugotovitve dvajsetih izbranih raziskav v obdobju od
leta 2000 do 2010. Kriterij za izbor raziskav je bil zagotoviti čim večjo pestrost glede na temo,
državo, uporabljeno metodologijo in leto raziskovanja. V predstavitvah izsledkov raziskav je
opazno, da so uporabljani različni izrazi za enake pojme, npr. posameznik, pacient, član itd.
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Nastale razlike so posledice čim neposrednejšega prevoda zaradi zagotavljanja
konsistentnosti uporabljene terminologije znotraj posameznega konceptualnega polja
raziskovanja. Da bi bil pregled čim transparentnejši, sem pri vsaki predstavljeni raziskavi
sledila enaki formi: država, metodologija, vzorec, metoda, namen, rezultati.

Hodges, L. in Dibb, B. (2010). Social Comparison within Self-help Groups: Views of Parents
of Children with Duchenne Muscular Dystrophy. Journal of Health Psychology, 15(4) 483–
492.
Država: Velika Britanija
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: osem staršev članov podporne skupine Duchenne Family Support Group
Metoda: poglobljeni intervjuji s starši in tematska analiza
Namen: Ugotoviti, ali se je pojavilo socialno primerjanje znotraj skupine staršev, ki se
udeležujejo omenjene podporne skupine.
Rezultati: Med člani skupine nastopa mnogo oblik socialnega primerjanja – tako navzgor kot
navzdol usmerjenega primerjanja glede bolezni otroka in strategij spoprijemanja. Učinki tega
primerjanja so tako pozitivni kot tudi negativni. Druga tema, ki je bila izpostavljena v analizi,
je s strani drugih staršev prejeta in drugim staršem ponujena podpora od začetne faze
diagnosticiranja bolezni vse do žalovanja za otrokom.

Oliffe, J. L., Gerbrandt, J. S. in Hislop, T. G. (2010). Health Promotion and Illness Demotion
at Prostate Cancer Support Group. Health Promotion Practice, 11 (4), 562–571.
Država: Kanada (Britanska Kolumbija)
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: 52 moških udeležencev podpornih skupin pri raku prostate
Metoda: analiza intervjujev z 52 člani in opazovanj članov na srečanjih 15 podpornih skupin
za raka prostate v Britanski Kolumbiji
Namen: vpogled, kako skupine simultano spodbujajo promocijo zdravja
Rezultati: V intervjujih so udeleženci izpostavili tri glavne teme pri soočanju z boleznijo s
pomočjo skupine: a) srečali so zdrave moške, ki so preživeli raka prostate, in tako se je
pogovor o bolezni in promociji zdravja normaliziral; b) v skupini so se prepletala sporočila o
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bolezni in zdravju, s čimer se je povečala osredinjenost na doseganje zdravja, in ne na
bolezen; c) usmerjanje življenjskega poteka in pridobivanje specifičnih informacij o težavah
(npr. izkušnje z zdravljenjem, pomoč pri erektilni disfunkciji itd.).

Stommel, W. in Koole, T. (2010). The online support group as a community: A microanalysis of the interaction with a new member. Discourse Studies, 12(3) 357–378.
Država: Nemčija
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: zapisi dopisovanja med novo članico in tremi starejšimi članicami nemškega foruma
Hungrig-Online
Metoda: analiza pogovora in analiza kategoriziranja članstva
Namen: Preveriti predpostavko, da so internetne podporne skupine nizkopražni programi
medsebojne pomoči.
Rezultati: Od nove članice podporne skupine v spletnem forumu se zahteva podreditev
normam, pri čemer je osrednja norma, da ima vpogled glede svoje bolezni. To vključuje
zahtevo, da opusti proanoreksijo24 kot kategorijo članstva. Nova članica se še ni pripravljena
podrediti tej normi in tako je prag za iskanje podpore zvišan. Avtorja zaključujeta s
priporočilom, da bi bilo za nove člane, ki zaradi zanikanja ali strahu še ne zmorejo sprejeti
norm forumske skupnosti, smiselno poiskati pristope, na podlagi katerih bi se lahko vključili v
spletno skupnost.

Mo, K. H. P. in Coulson, N. S. (2009). Living with HIV/AIDS and Use of Online Support
Groups. Journal of Health Psychology, 15(3) 339–350.
Država: Velika Britanija
Metodologija: kvantitativna
Vzorec: 640 članov s HIV-om/z AIDS-em, vključenih v internetne podporne skupine
24

Proanoreksija je življenjski slog oz. življenjski nazor, ki promovira motnjo hranjenja kot izbiro oz. promovira
nadzor nad lastnim telesom in življenjem z odrekanjem hrani. Skupnost večinoma živi med druženjem na
spletnih portalih, kakršen je t. i. Pro-Ana, kjer si anoreksična dekleta in tudi fantje izmenjujejo izkušnje in
nasvete o tem, kako nadzorovati vnos kalorij itd. Zagovorniki proanoreksije trdijo, da anoreksija ni bolezen, da
so izbrali, da se ne gredo zdraviti in da se ne samopomilujejo, temveč so ponosni na svoje sposobnosti kontrole.
Med njimi lahko zasledimo zagovornike, ki razlikujejo med anoreksičnim in reksičnim, kjer je prvi izraz
uporabljen za osebe, ki se doživljajo kot bolne, drugi pa za tiste, ki s ponosom zavestno izbirajo svoj življenjski
slog. Pojavlja se tudi slogan, da anoreksični umrejo, reksični pa ne (Totally in Control, b. d.).
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Metoda: primerjava odgovorov na vprašanja v spletnem vprašalniku med skupinami s
pomočjo inferenčne statistike
Namen: Raziskati pomen spletnih podpornih skupin in njihovo povezavo z medicinskim in
zdravstvenim stanjem, s spoprijemanjem in socialno podporo med posamezniki, ki živijo s
HIV-om/z AIDS-em.
Rezultati: Za to vrsto medsebojne pomoči se pogosteje odločajo ženske, mlajši, samski in v
naprednejši fazi bolezni. Pogosti uporabniki poročajo o slabšem zdravju kot neuporabniki.
Glede socialne podpore ni bilo dokazanih pomembnih razlik, so pa uporabniki internetne
podporne skupine dosegali pomembno višjo raven v različnih strategijah spoprijemanja:
osredinjenost, dejavno spoprijemanje, instrumentalna podpora, čustvena podpora,
preokvirjanje in načrtovanje.

Groh, D. R., Jason, L. A., Ferrari, J. R. in Davis, M. I. (2009). Oxford House and Alcoholics
Anonymous: The Impact of Two Mutual-Help Models on Abstinence. Journal of Groups in
Addiction & Recovery, 4(1-2), 23–31.
Država: ZDA (Čikago)
Metodologija: kvantitativna
Vzorec: 150 posameznikov, ki so končali institucionalno obravnavo odvajanja od alkohola.
Metoda: Po končani institucionalni obravnavi je bilo 75 naključno poslanih v Oxford House
(oblika neprofesionalne vrstniške nastanitve, ki spodbuja vključitev v AA) in 75 naključno v
običajne pogoje poznejše obravnave. Longitudinalno spremljanje ter ocenjevanje treznosti in
delovanja na vsakih šest mesecev, primerjava med skupinami.
Namen: Ugotoviti, ali obstaja pomembna povezava med vzdrževanjem abstinence in
kombiniranjem programov Oxford House in AA.
Rezultati: Med posamezniki, ki so se intenzivno vključili v program dvanajstih korakov, je
dodatna vključitev v Oxford House pomembno povečala delež abstinence. Med člani, ki so
bili šibko vključeni v program dvanajstih korakov, so bili deleži abstinence podobni
posamezniki, ne glede na pogoje. Avtorji zaključujejo, da naj bi skupen učinek teh dveh
programov medsebojne pomoči povečeval abstinenco.
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Segdst, K. A. (2008). Impact of Support Groups on Weil-Being of Older Women. Journal of
Gerontological Social Work, 51(1/2), 42–52.
Država: ZDA (Indiana)
Metodologija: kvantitativna
Vzorec: 45 žensk, starih od 60 do 90 let, od tega 23 članic vrstniško vodene skupine, 13 članic
strokovno vodene skupine in 9 članic, ki niso vključene nikamor.
Metoda: primerjava skupin glede na dosežene točke na lestvicah depresivnosti in ravni
blagostanja
Namen: Ugotoviti, ali obstajajo razlike v pojavnosti depresije in v ravni blagostanja med
skupinami žensk, vključenih v vrstniško, strokovno vodeno skupino ali nevključenih v
skupino.
Rezultati: Pomembne razlike so bile dokazane v pojavnosti depresije med članicami vrstniško
vodene skupine in ženskami, ki niso bile vključene nikamor (višja pojavnost depresivnosti). Ni
pa bilo dokazanih pomembnih razlik med članicami vrstniško in strokovno vodene skupine ali
med članicami strokovno vodene skupine in ženskami, ki niso vključene v nobeno skupino.
Glede doživljanja blagostanja pa ni bilo dokazanih razlik glede na vodenje skupine.

Schneider, R., Burnette, M. in Timko, C. (2008). History of Physical or Sexual Abuse and
Participation in 12-Step Self-Help Groups, The American Journal of Drug and Alcohol
Abuse, 34(5), 617–625.
Država: ZDA (Kalifornija)
Metodologija: kvantitativna
Vzorec: 122 članov z zgodovino spolne ali fizične zlorabe in 143 članov brez zgodovine
zlorabe
Metoda: intervjuji s člani pri vstopu v ambulantno obravnavo pri težavah uporabe substanc
in ponovitev čez eno leto
Namen: Kakšna je učinkovitost skupin dvanajstih korakov za obvladovanje težav uporabe
substanc med člani z zgodovino fizične ali spolne zlorabe.
Rezultati: Zgodovina fizične ali spolne zlorabe je bila povezana z večjo prisotnostjo in
vključenostjo v skupine dvanajstih korakov. Udeležba v teh skupinah je bila povezana z
abstinenco od alkohola in drog, celo za paciente z zgodovino fizične ali spolne zlorabe. To
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navaja k zaključku, da naj bi ponudniki storitev napotovali paciente z motnjo odvisnosti od
substanc in zgodovino zlorabe v skupine dvanajstih korakov, da bi povečali verjetnost
njihovega okrevanja.

Chien, W. T., Norman, I. in Thompson, D. R. (2006). Perceived Benefits and Difficulties
Experienced in a Mutual Support Group for Family Carers of People With Schizophrenia.
Qualitative Health Research, 16(7), 962–981.
Država: Kitajska (Hongkong)
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: priložnosten; trideset skrbnikov (parov) in deset pacientov s shizofrenijo
Metoda: intervjuji s skrbniki in pacienti ter dvanajst srečanj skupine, analiza vsebine
Namen: Ugotoviti, katere so prednosti in slabosti, ki jih v podpornih skupinah doživljajo
skrbniki oseb s shizofrenijo.
Rezultati:
a) Kot posledico udeležbe v skupini udeleženci navajajo pozitivne osebne spremembe:
večanje sprejemanja sebe v vlogi skrbnika in gradnjo pozitivne identitete, spremembe v
doživljanju pacientove bolezni in opravilnosti, večanje lastnih spoprijemalnih strategij in
veščin za skrbništvo.
b) Doživete pozitivne značilnosti podporne skupine: eksplicitna skupinska ideologija in
dogovor v začetni fazi, pozitivna socialna klima v skupini, podpora v obliki informacij o
bolezni in skrbi za pacienta, krepitev moči.
c) Glavni zaviralci razvoja in uspešnosti skupine: malo članov ali neredna udeležba, negativni
pritiski dominantnih, izkušenih članov ter pretirano izražanje intenzivnih in negativnih čustev
med skupinskimi srečanji.

Goldstrom, I. D., Campbell, J., Rogers, J. A., Lambert, D. B., Blacklow, B., Henderson, M. J.
in Manderscheid, R. W. (2006). National Estimates for Mental Health Mutual Support
Groups, Self-Help Organizations, and Consumer-Operated Services. Administration and
Policy in Mental Health and Mental Health Services Research, 33(1), 92–103.
Država: ZDA
Metodologija: deskriptivna kvantitativna
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Metoda: Telefonski intervjuji s kontaktnimi osebami ali z organizacijami. V vsako od faz
raziskovanja (konceptualizacijo, implementacijo, analizo in poročanje) vključeni uporabniki in
njihove družine.
Namen: V nacionalni raziskavi najti podporne skupine in organizacije za samopomoč na
področju duševnega zdravja in na osnovi ugotovitev pripraviti smernice za prakso za komisijo
za duševno zdravje.
Rezultati: Najdenih je bilo 3315 podpornih skupin in 3019 organizacij za samopomoč ter
1133 oblik storitev, ki so jih vodili uporabniki, skupaj 7467, kar številčno močno prevlada
tradicionalne organizacije na področju duševnega zdravja. Tri glavna sporočila spoznanj za
razumevanje medsebojne pomoči: dokazan velik pomen medsebojne pomoči za uporabnike,
možnost izboljšanja metodologije za raziskovanje samopomoči na področju duševnega
zdravja in z raziskavo ustvarjene možnosti za merjenje nacionalnih trendov na tem področju
v prihodnosti.

Moyle, T. L., Dollard, M. in Narayan Biswas, S. (2006). Personal and Economic
Empowerment in Rural Indian Women: A Self-help Group Approach. International Journal
of Rural Management, 2(2), 245–266.
Država: Indija
Metodologija: kvantitativna in kvalitativna
Vzorec: sto žensk med 16. in 65. letom, udeleženke SS dveh indijskih podeželskih vasi
Metoda: samoprijavna študija in intervjuji
Namen: Ugotoviti, kako ženske v skupinah za samopomoč doživljajo osebno in ekonomsko
krepitev moči.
Rezultati: Kvantitativen del prikaže, da ženske, ki delajo25 v skupinah za samopomoč,
poročajo o srednji do visoki oceni kolektivne uspešnosti, proaktivne naravnanosti, občutka
lastne vrednosti in samoučinkovitosti, ne da bi poročale tudi o psihološkem stresu.
Kvalitativni del podatkov kaže na pozitivne ocene lastne vrednosti, namena in neodvisnosti
ter na negativne ocene pritiska, izziva in stresa, ki ga ženske doživljajo pri delu.

25

Ženske v skupinah za samopomoč delajo, zato da zaslužijo denar in so ekonomsko manj odvisne. Več o tem
glejte v razdelku Razvoj skupin za samopomoč in gibanja za samopomoč po svetu.
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Wong, D. K. P. in Chow, S. F. (2006). Beyond clinical trials and narratives: a participatory
action research with cancer patient self-help groups. Patient Education and Counseling,
60(2), 201–205.
Država: Kitajska (Hongkong)
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: člani enajstih organizacij pacientov, obolelih za rakom
Metoda: participativna akcijska raziskava (fokusne skupine, intervjuji in forum pacientov)
Namen: Dati glas izkušnji/doživljanju pacientov, obolelih za rakom, glede doživete
medicinske obravnave in vplivati na zdravstvene službe in ustvarjalce politike, da bi se
odzvali na potrebe pacientov.
Rezultati: Pacienti so izpostavili pet področij oz. tem: vprašanje politike financiranja
zdravljenja in možnosti subvencioniranja zdravljenja, potrebe po enotnem kliničnem
protokolu pri zdravljenju raka in nadzorom nad ponovitvijo bolezni, vprašanja komunikacije
med zdravnikom in pacientom, dostop do informacij in možnosti soodločanja z zdravnikom,
sodelovanje glede zdravljenja poznih učinkov. Izpostavljene teme so na skupnem sestanku
sporočili in o njem razpravljali z izvršnim direktorjem bolnišnice.

Burti, L., Amaddeo, F., Ambrosi, M., Bonetto, C., Cristofalo, D., Ruggeri, M. in Tansella, M.
(2005). Does Additional Care Provided by a Consumer Self-Help Group Improve Psychiatric
Outcome? A Study in an Italian Community-Based Psychiatric Service. Community Mental
Health Journal, 41(6), 705–720.
Država: Italija
Metodologija: kvantitativna
Vzorec: 44 primerjanih parov pacientov psihiatričnega servisa v skupnosti Južna Verona, 22
jih je bilo vključenih v skupino za samopomoč, 22 pa ne
Metoda: primerjava primerjanih parov v obdobju dveh let glede na dosežene točke
uporabljenih lestvic (GAF itd.) in ocene stroškov za paciente
Namen: Primerjati klinični in socialni potek, uporabo storitev in oceno stroškov za pacienta v
regiji Južne Verone.
Rezultati: Pri članih, udeleženih v skupini za samopomoč, se je zmanjšala uporaba
bolnišnične oskrbe z vidika števila sprejemov in dni hospitalizacije, znižali so se stroški
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njihove oskrbe in povečalo se je njihovo zadovoljstvo z delom oz. izobraževanjem. V skupini,
ki ni bila vključena v skupino za samopomoč, se je povečal obseg nezadovoljenih potreb.
Glede kliničnega ali socialnega poteka ni bilo pomembnih razlik. Avtorji zaključujejo, da
samopomoči ne moremo razumeti kot dodatne oblike psihiatrične obravnave ali
rehabilitacije, temveč kot pobudo za pospeševanje posameznikovih virov moči za okrevanje.
Uporabnikova udeležba lahko ojača učinke psihiatrične obravnave na rezultat.

Kacen, L. in Bakshy, I. (2005). Institutional Narratives in the Discourse Between Oncology
Social Workers and Cancer Patients’ Self-Help Organization. Qualitative Health Research,
15(7), 861–880.
Država: Izrael
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: osem socialnih delavcev na področju onkologije in osem prostovoljcev organizacije
za samopomoč za bolnike, obolele za rakom
Metoda: narativna in diskurzivna analiza intervjujev, dokumentov in pogovorov
Namen: Kakšne institucionalne pripovedi so uporabljene v diskurzu med socialnimi delavci
na področju onkologije (profesionalno organizacijo) in organizacijo za samopomoč za obolele
za rakom.
Rezultati: V obeh organizacijah obstajata dve institucionalni pripovedi; zunanja in notranja.
Diskurz med njima poteka večinoma na ravni zunanje institucionalne pripovedi, kjer vsaka
ohranja »napačno« predstavo, da je zaznavanje realnosti druge enako njeni. Tako se ohranja
zmoten konsenz. Notranje pripovedi obeh organizacij, ki potrjujeta latentni pomen diskurza,
pa varujeta interakcije in preprečujeta učinkovit dialog med organizacijama.

Krause, M. (2003). The Transformation of Social Representations of Chronic Disease in a
Self-help Group. Journal of Health Psychology, 8(5) 599–615.
Država: Čile (Santiago)
Metodologija: kvalitativna in kvantitativna
Vzorec: posamezniki, oboleli za Chronovo boleznijo in ulceroznim kolitisom
Metoda: akcijska raziskava udeležencev: kombinacija raziskave in intervencij, evalvacija
procesa in rezultatov
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Namen: Preučiti in pospeševati psihosocialne procese v skupini za samopomoč za obolele za
Chronovo boleznijo in ulceroznim kolitisom z namenom povečevanja in evalviranja učinka
samopomoči na udeleženčevo biopsihosocialno blagostanje.
Rezultati: Dokazujejo spremembo socialnih reprezentacij bolezni. Njena osrednja
komponenta je normalizacija. Gre za spremembo naravnanosti do bolezni, ki se kaže v višji
toleranci do bolezni, sprejemanju možnosti podpore drugih oseb pri spoprijemanju z
boleznijo in prepoznavanje procesa spreminjanja, ki vključuje različne stopnje pri soočanju in
spoprijemanju z boleznijo.

Troman, G. (2003). Coping Collectively: The Formation of a Teacher Self-help Group. British
Journal of Sociology of Education, 24(2), 145–157.
Država: Velika Britanija
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: skupina dvajsetih učiteljev, ki so jih na delovnem mestu ustrahovale lokalne oblasti
ali zaposlovalci zasebnega sektorja
Metoda: študija primera
Namen: Raziskati pojav in reflektirati delovanje te skupine in ji dati priložnost, da dobi glas.
Rezultati: Primer samoorganizacije ustrahovanih učiteljev na delovnem mestu kaže, da gre za
koalicijski sistem, ker se prekriva s članstvom v sindikatih, a hkrati poskuša izpolnjevati
funkcije, ki jih sindikati ne ali pa jih ne morejo. Socialna gibanja, kot so mreže skupin za
samopomoč, nakazujejo dezintegracijo tradicionalnih ustanov in prikazujejo razvoj
uporniških identitet v ponovnem ustvarjanju skupnosti. Na primeru skupine učiteljev je
pokazan njihov angažma pri aktivnem oblikovanju pristopa za prenehanje ustrahovanja
učiteljev, raziskave njihovega položaja in akcije v obliki prikaza situacije pred javnostjo. Kot
rezultat tega delovanja so bili predstavniki skupine povabljeni v delovno skupino za
osnovanje pristopa za prenehanje ustrahovanja učiteljev s strani lokalnih oblasti.

Codd, H. (2002). »The Ties that Bind«: Feminist Perspectives on Self-Help Groups for
Prisoners' Partners. The Howard Journal, 41 (4), 334–347.
Država: Velika Britanija
Metodologija: kvalitativna
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Vzorec: enajst partneric obsojencev
Metoda: študije primerov ter povezovanje ugotovitev z interdisciplinarnim pristopom
raziskav kazenskega prava, teorij družine in študij spolov
Namen: Konstruirati spolno specifični teoretični konceptualni okvir za razumevanje pomena
in vrednosti članstva v skupini, raziskovanje ideologij o skrbi glede na spol in preizpraševanje
vloge skupin za samopomoč pri krepitev moči žensk.
Rezultati: Skupine za samopomoč igrajo osrednjo vlogo pri usposabljanju žensk za aktivni
upor proti postavljanju v položaj nemoči, marginalizacije in nevidnosti. Pomagajo pri ponovni
gradnji občutka lastne vrednosti članice, katere partner je v zaporu, ter pri pripravi družine
na zapornikovo vrnitev in njegovo prilagajanje. Ta vidik bi lahko vodil do sklepa, da zaprtost
moških emancipatorno učinkuje na ženske. Vendar pa avtorica opozarja, da je ta učinek
lahko le potencialen, kadar ženske doživljajo lastno neodvisnost (kar implicirajo ideološka
pojmovanja spolnih vlog) v obdobju partnerjeve obsojenosti zgolj kot prehodno obdobje
preživetja, ne pa priložnost za trajno spremembo v načinu življenja. V tem pogledu je izbira
žensk, da so obsojenemu partnerju v oporo, družbeno vsiljena izbira. Skupine za samopomoč
bi lahko nudile pomoč ženskam brez nujne krepitve spolno specifičnih pričakovanj, ki ženske
obsodijo na vlogo skrbnice.

Bolzan, N., Smith, M., Mears, J. in Ansiewicz, R. (2001). Creating Identities: Mental Health
Consumer to Citizen? Journal of Social Work, 1(3), 317–328.
Država: Avstralija (Sydney)
Metodologija: kvalitativna in kvantitativna
Vzorec: petnajst ključnih informatorjev, poznavalcev področja, 392 oseb z duševno boleznijo
Metoda: polstrukturirani intervjuji in vprašalniki
Namen: Ugotoviti potrebo po podpornih skupinah v Novem Južnem Walesu in ugotoviti,
katere tipe podpornih skupin ljudje z duševno boleznijo cenijo.
Rezultati: Kvalitativni del raziskave prinaša ugotovitve, da se ljudje z duševno boleznijo v
podpornih skupinah ne doživljajo zgolj kot uporabniki, temveč hkrati tudi kot ponudniki
medsebojne pomoči. V kvantitativnem delu se polovica vprašanih opredeli zgolj kot
uporabniki. Glede vrednosti oz. pomena podporne skupine navedejo naslednje vzroke: biti
med sebi enakimi, kar omogoča občutek »normalnosti«, izkušnja in razumevanje od drugih
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članov skupine, videnje določenih članov skupine kot ekspertov v doživljanju duševne bolezni
in tudi doživljanje sebe v tej vlogi. Avtorji zaključujejo, da se vprašani vidijo v vlogi državljana,
in ne uporabnika, ne čakajoč na to, ali bodo pri drugih dobili dovoljenje za to. To aktivno
državljanstvo zelo jasno izpostavljajo uporabniška gibanja. Na strani skupnosti in strok
duševnega zdravja je, da s temi aktivnimi, enakovrednimi partnerji sodelujejo.

Humphreys, K. in Moos, R. (2001). Can Encouranging Substance Abuse Patients to
Participate in Self-Help Groups Reduce Demand for Health Care? A Quasi-Experimetnal
Study. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 25(5), 711–716.
Država: ZDA (Kalifornija)
Metodologija: kvantitativna
Vzorec: 1774 udeležencev obravnave zaprtega tipa; 884 vključenih v program dvanajstih
korakov, 884 vključenih v kognitivno-vedenjski program obravnave
Metoda: primerjava skupin glede na trenutno stanje in po preteku enega leta
Namen: Ugotoviti, ali obstajajo razlike med skupinama v kliničnih rezultatih, vključenosti v
skupino za samopomoč in stroških zanju, koriščenju storitev bolnišnične in ambulantne
obravnave in stroških zanje.
Rezultati: Pacienti, udeleženi v programih dvanajstih korakov, so bili po enem letu
pomembneje vključeni v skupine za samopomoč kot pa pacienti, obravnavani v kognitivnovedenjskih programih. Slednji so po končani obravnavi zaprtega tipa v povprečju potrebovali
dvakrat več obiskov pri ponudnikih storitev strokovne pomoči in več obravnave zaprtega
tipa. Prevedeno v stroške, je to pomenilo 64 odstotkov višje letne stroške kognitivnovedenjskih programov. Psihiatrični izidi in zloraba substanc so bili med skupinama primerljivi,
razen v tem, da je bil pri pacientih, vključenih v program dvanajstih korakov, po enem letu
večji delež abstinence.

Petty, M. S. (2000). SOS and the retelling of Suicide. Health, 4(3), 288–308.
Država: ZDA (Pensilvanija)
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: avtoričina udeležba v skupini za preživele po samomoru, tj. svojce oseb, ki so
naredile samomor
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Metoda: interpretativna analiza zapiskov avtoričinih doživljanj ob vključenosti v skupino in
brošur, prejetih v skupini
Namen: Raziskovati, kako določen vidik »selfa« deluje v skupini, kjer so pripovedovane
tragične zgodbe.
Rezultati: Ugotovljeno je bilo, da skupinske metode, ki vodijo do medsebojnega razumevanja
in okrevanja, slonijo na rekonstrukciji »selfa«, ki je doživel to posebno izgubo. Avtorica
zaključuje, da je razumevanje osrednji produkt SOS-skupine za samopomoč in da določeni
rituali v skupini dajejo članom priložnost govoriti o temah, ki so v drugih pogovorih
prepovedane. Ne glede na tolažbo, ki jo te skupine nudijo, pa avtorica ostaja v dvomih, ali je
okvir »samopomoči« osvobodil člane iz struktur in vrednotenj, ki so jih doživeli v drugih
terapijah in lastnih družinah. V SOS-skupini ni bilo prostora za pogovor o samomoru kot
racionalni izbiri, kar odraža stanje kulturno pogojenega verjetja, da je vsak samomor mogoče
preprečiti in bi moral biti preprečen. Vse, do česar je avtorica kritična, pa priznava, da ji je
nudilo tolažbo, če že ne rešitve.

King, G., Stewart, D., King, S. in Law, M. (2000). Organizational Characteristics and Issues
Affecting Longevity of Self-Help Groups for Parents of Children with Special Needs.
Qualitative Health Research, 10(2), 225–241.
Država: Kanada (Ontario)
Metodologija: kvalitativna
Vzorec: dvajset staršev, skupinska srečanja
Metoda: analiza intervjujev s starši in opazovanja šestih skupinskih srečanj
Namen: Ugotoviti, katere so organizacijske značilnosti in teme, ki vplivajo na delovanje
devetih skupin za samopomoč za starše otrok s posebnimi potrebami.
Rezultati: Na trajanje delovanja skupine vplivajo predano in učinkovito vodenje, povezave z
lokalno skupnostjo, ki pomaga priskrbeti potrebna sredstva in praktično pomoč, in
pripravljenost članov skupine za spremembo delovanja, ki omogoča doseganje želenih
sprememb.
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Kaj nam predstavljene raziskave povedo o raziskovanem fenomenu?

Predstavljene raziskave so med seboj izjemno različne. Razlikuje se uporabljena raziskovalna
metodologija od t. i. objektivnega pristopa v kvantitativni raziskovalni metodologiji, do
pristopa udeleženosti v participativnih akcijskih projektih kvalitativnega raziskovanja, kjer so
udeleženci sooblikovalci oz. soustvarjalci vseh stopenj procesa raziskovanja. Razlikujejo se
glede na število enot raziskovanja; od študije primera pa vse do vključenih več kot 7000 oblik
skupin in organizacij za samopomoč. Razlikujejo se glede na državo, kjer je potekalo
raziskovanje; od Združenih držav Amerike, ki imajo najdaljšo tradicijo znanstvenih raziskav na
tem področju, do Evrope, pa vse do Kitajske in Indije, ki je tako rekoč odkrila samopomoč
pred kratkim. Glede na vsebino se raziskave med seboj razlikujejo, in sicer od področij
zasvojenosti, kroničnih bolezni, kriznih situacij do diskriminiranosti družbenih skupin.

Vendar pa lahko – ob sočasnem upoštevanju njihove raznovrstnosti – izpostavim osrednjo
značilnost, ki je skupna vsem predstavljenim raziskavam. V osnovi obsegajo dve temeljni
smernici raziskovalnega zanimanja: a) kakšne so pojavne oblike skupin oz. oblik medsebojne
pomoči in podpore (kako so organizirane, koliko jih je, kakšne so njihove razvojne faze itd.) in
b) kaj se dogaja v teh skupinah oz. kaj udeležba pri teh oblikah medsebojne pomoči in
podpore pomeni za njihove člane (kakšni so učinki)? Če bi na kratko povzela, bi ti osrednji
temi lahko strnila v dvoje: kaj obstaja in kako deluje? To sta temi, ki zaposlujeta raziskovalce
od samega začetka pojavljanja različnih oblik samopomoči, še posebej pa skupin za
samopomoč in podpornih skupin. Veliko zanimanja sproža predvsem tema njihove
učinkovitosti, ne le na strani raziskovalcev, temveč tudi ustvarjalcev socialne in zdravstvene
politike, ki v tem delu vidijo brezplačne (ali vsaj poceni) vire za izboljšanje zdravstvenega,
psihičnega in socialnega stanja posameznih družbenih skupin.

Raziskave kažejo, da je učinkovitost samopomoči v primerjavi s kontrolnimi pogoji precej
visoka. Povprečna velikost učinka se giblje med 0,70 in 0,80 pri raziskavah, usmerjenih na
ugotavljanje izidov v obdobju po zaključenih obravnavah oz. tretmajih, kar pomeni, da učinek
pojasni od 49 do 64 odstotkov variance, ter med 0,50 in 0,70 pri raziskavah, ki spremljajo oz.
sledijo, kakšni so učinki po določenem časovnem obdobju, kar pomeni, da učinek pojasni od
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25 do 49 odstotkov variance (Den Boer idr., 2004, v Norcross, 2006). Na ugotavljanje
učinkovitosti skupin za medsebojno pomoč je osredinjenih tudi več metaraziskav. Za primer
eno od teh v nadaljevanju tudi predstavljam. Pistrang, Barker in Humphreys (2008) so izvedli
metaraziskavo na področju duševnega zdravja, in sicer na osnovi pregleda dvanajstih
raziskav, ki so izpolnjevale vstopne kriterije. Te so avtorji opredelili glede na štiri področja:
značilnosti skupine, namen delovanja skupine, meritve učinkov (te so morale biti objektivno
merljive, tj. število hospitalizacij, psihološki simptomi itd., ne pa zgolj doživeta podpora ali
zadovoljstvo z intervencijami) in raziskovalni načrt. Zajete raziskave tematsko pokrivajo tri
področja težav duševnega zdravja: kronične duševne bolezni, depresijo ali anksioznost in
žalovanje. Sedem raziskav poroča o pozitivnih spremembah pri članih podpornih skupin.
Najmočnejše so ugotovitve, da je učinek podpornih skupin enak kot učinek primerljivih, a
dražjih strokovnih intervencij. Pet od teh raziskav poroča, da ni bilo mogoče dokazati razlik v
potekih duševnega zdravja med člani in nečlani podpornih skupin. Prav tako ni bilo
dokazano, da bi bile podporne skupine za določene vrste težav učinkovitejše. Kar pa je
izjemno zanimivo, je ugotovitev, da nobena od raziskav ni dokazala negativnih učinkov
vključenosti v podporno skupino.

Razlogov za to je lahko več. Prvi je lahko ta, da do tovrstnih učinkov pri vključenosti v
podporne skupine ne prihaja, vendar bi taka trditev pomenila, da gre za izjemen primer
socialnega fenomena, ki na udeležence učinkuje zgolj pozitivno. Drugi, nekoliko verjetnejši,
je metodološki razlog, če ga smem tako poimenovati. Raziskave vključujejo aktivne člane
skupin, ne pa članov, ki so se teh skupin prenehali udeleževati, pri katerih domnevam, da bi
bilo med razlogi za prenehanje udeležbe mogoče ugotoviti tudi morebitne negativne učinke
udeležbe. Tretji je ta, da o negativnih učinkih niso spraševali oz. jih merili na način, ki bi jih
ekspliciral. Posamezne raziskave namreč poročajo o negativnih učinkih. Hoddges in Dibb
(2010), denimo, ugotavljata, da je bilo članom podporne skupine za starše otrok z mišično
distrofijo težko slišati, kaj prestajajo drugi otroci, pri katerih je bolezen napredovala, ker je to
zanje pomenilo določeno obliko grožnje, kaj bo prinesla prihodnost njihovim otrokom in
družinam. Podobno o neprimernosti neposredne vključitve po travmi v skupino za preživele
po travmi poroča Lewis Hermanova (2001). Meni, da v teoriji sicer velja, da preživelim po
doživeti travmi vključitev v skupino lahko prinese spoznanje, da niso sami, v praksi pa žal
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večkrat prinese preplavljanje s spomini in z vsiljenimi predstavami lastne travme. Ti vrinjeni
simptomi so lahko tako močni, da preživela članica ni zmožna empatičnega poslušanja drugih
članov niti sprejemanja čustvene podpore z njihove strani. Zato avtorica priporoča vključitev
v skupino v obdobju leta dni po doživeti travmi, prej pa spodbuja druge oblike intervencij.
Pomislekov o neobstoju negativnih učinkov ne omenjam zato, da bi demantirala ugotovitve
o pozitivnih učinkih skupin za samopomoč, podpornih skupin in drugih oblik organizacij za
samopomoč, ugotovljene v množici raziskav. Omenjam jih zgolj zato, da bi bila slika stanja na
tem področju celovitejša. V splošnem lahko na osnovi pregleda raziskav trdim, da so te
skupine za svoje člane izjemen vir opore in predstavljajo močno alternativo ponudbe na
področju storitev pomoči in možnost za gradnjo nove socialne mreže za mnoge
posameznike. Obstajajo pa tudi vidiki udeležbe, ki lahko člane pahnejo v večjo stisko pri
soočanju s težavami ali pri njih povečajo tesnobnost. Zato je celostno poznavanje delovanja
teh skupin nujno, saj lahko pomembno vpliva na izbiro najprimernejše oblike pomoči za
posamezno osebo glede na njeno trenutno življenjsko situacijo in njene osebne potrebe.

Metodološki razmislek o raziskovanju samopomoči

Glede na v prejšnjem razdelku navedeno, je odgovor na vprašanje, zakaj raziskovati skupine
za samopomoč in podporne skupine, z vidika posameznika ustrezna izbira najprimernejše
oblike pomoči za posamezno osebo glede na njeno trenutno življenjsko situacijo in njene
osebne potrebe. Z vidika političnega sistema je odgovor na to vprašanje: »Zato da bodo v
praksi implementirane tiste oblike pomoči in podpore, ki so minimalno finančno obsežne in
maksimalno učinkovite.« Archibald (2007) gre dlje v tem razmišljanju in ponuja odgovor z
vidika razumevanja družbenega dogajanja. Raziskovalno polje razširja ne le na skupine za
samopomoč in podporne skupine, temveč na vse organizacijske oblike organizacij za
samopomoč oz. za vse stopnje institucionaliziranosti samopomoči.

Kot prvi odgovor na to vprašanje navaja koristi, ki jih prinaša podrobno poznavanje novih
oblik združevanja, ki proizvajajo precejšen socialni kapital. Norme vzajemnosti, enakosti in
ideologija strpnosti so tiste oblike udeležbe v skupnosti, ki spodbujajo zaupanje, sodelovanje
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in vzajemnost, ki so ključni elementi socialnega kapitala. Gledano širše, pa po njegovem
mnenju organizacije samopomoči bogatijo družbo s tem, ko spodbujajo nove načine
reševanja problemov, kar se prevaja v nove pomene samovodenja. Razmah organizacij
samopomoči, ki je močno vplival na socialni in zdravstveni sektor, je spremenil idejo o
socialni participaciji in gradnji ustanov, za katero je veljala teza o zatonu civilne družbe.
Temeljni implicitni raziskovalni interes je zato usmerjen v raznovrstnost populacije
organizacij.

Če že imamo odgovore z različnih vidikov, zakaj raziskovati ta fenomen, je naslednje
vprašanje, ki zahteva metodološki razmislek, kako to početi. Lieberman in Bond (1978)
izpostavljata več dilem: kaj meriti (kako definirati učinke udeležbe), kdaj meriti (saj ne gre za
program, ki se zaključi, ni absolutne točke začetka) in koga meriti (problem vzorčenja in
primerjav s skupino nečlanov). Seveda te dileme nastopajo znotraj kvantitativne
metodologije in mnogi avtorji na primerih raziskav poskušajo nanje odgovarjati najpogosteje
skozi raziskovalno napovedovanje določenih pojavov znotraj skupine (Laudet, Magura,
Cleland, Vogel in Knight, 2003; Mankowski, Humphreys in Moos, 2001; Lieberman in
Snowden, 1993), npr. ohranjanje članstva, ali skozi evalvacijsko raziskovanje učinkovitosti
skupin za njihove člane (Lieberman in Goldstein, 2005; Citron, Solomon in Draine, 1999;
Chesney in Chelser, 1993). Kakor koli, v vseh teh primerih gre za objektivistični pristop, torej,
kako bomo raziskovalci, ki nismo vključeni, »od zunaj« izmerili, raziskali, ugotovili določene
zakonitosti pojavnosti raziskovanega fenomena.

Druga smer raziskovanja organizacij in skupin za samopomoč in podpornih skupin, ki že
upošteva vključenost raziskovalca v proces raziskovanja in njegovega pripisovanja pomenov
zaradi stališča udeleženosti, so kvalitativne raziskave. S poglobljenimi intervjuji (Hildingh,
Fridlund in Segesten, 1995; Gray, Fitch, Davis in Phillips, 1997; Félix-Ortiz, Salazar, González,
Sorensen in Plock, 2000), z etnografskimi študijami (Coreil, Wilke in Pintado, 2004) in s
študijami primera (Zohar in Borkman, 1997; Taylor, 1999) so teme raziskovanja mnogokrat
podobne kot pri kvantitativnih raziskavah, npr., kaj deluje v skupinah, kako doživljajo
značilnosti skupin njeni člani itd., vendar pa te študije prinašajo dodaten nabor informacij o
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tem, kakšne pomene pripisujejo udeleženci tem doživljanjem in v kakšne kognitivne sheme
so ti pomeni povezani.

Tretja smer raziskovanja, ki je po mnenju Borkmanove in Schubertove (1994) najprimernejša
za raziskovanje skupin za samopomoč in podpornih skupin ter drugih organizacij za
samopomoč, je soudeleženo akcijsko raziskovanje. Njegova značilnost je, da deli moč med
raziskovalca in raziskovance. Njegova cilja pa sta pridobiti informacije, ki so bližje
udeleženčevi lastni izkušnji kot pa namenu opazovalca, in načrtovati raziskovalni proces na
način, ki bo zagotovil rezultate, uporabne tako za udeležence kot tudi družbeno znanost v
smislu prispevka za razumevanje fenomena. Glede na obseg, do katerega si udeleženci in
raziskovalec delijo moč in lastništvo nad raziskovalnim procesom, so v poenostavljenem
modelu opredeljene tri stopnje: nizka, srednja in znatna.26 Pri nizki imajo udeleženci enako
stopnjo moči kot pri kvantitativnem raziskovanju – lahko zavrnejo sodelovanje, ne
odgovarjajo, pri srednji so vsi udeleženci, tudi tisti na najnižjih ravneh organizacije, do
določene mere soudeleženi v vseh fazah raziskovanja. Pri znatni stopnji pa si udeleženci, tudi
tisti na najnižjih ravneh organizacije, z raziskovalcem delijo enako moč in lastništvo nad
projektom. Zgolj srednja in znatna stopnja lahko pomenita soudeleženo raziskovanje. V
skladu s povedanim lahko zaključim, da je soudeleženo raziskovanje in soudeleženo akcijsko
raziskovanje za skupine za samopomoč in podporne skupine najprimernejše zato, ker sledi
enakim načelom kakor paradigma samopomoči – enakost, soudeleženost in vzajemnost.

Vendar pa Isenberg, Loomis, Huphreys in Maton (2004) opozarjajo na specifie tovrstnega
raziskovanja, za katere je dobro, da se jih raziskovalec zaveda. Izpostavljajo predvsem
idealistična pričakovanja glede soudeleženega raziskovanja in zagovarjajo stališče, da
metode soudeleženosti slonijo na predpostavkah, ki ne držijo v vseh časih in pod vsemi
pogoji. Zato predlagajo popravke teh postavk, in sicer, da so situacije, ko je dobro, da se ne
deli moči (npr. v primeru, ko bi organizacija želela prikriti ugotovitve, ki bi koristile drugim),
odločitev za soudeležbo mora nastopiti zaradi pomena za vse udeležene, ne pa zaradi

26

Avtorici omenita še eno vrsto raziskave, pri kateri imajo udeleženci popoln nadzor nad projektom in vključijo
raziskovalca, da dela pod njihovimi smernicami in kontrolo (angl. user-led research), vendar te oblike ne
vključita, saj gre po njunem mnenju za obrat nazaj h konvencionalnemu načinu v smer nizke stopnje delitve
moči, le da so vloge obrnjene.
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znanosti same, da je soudeležba lažja kot nesodelovanje, da prinaša tudi konflikte, od katerih
so nekateri težko rešljivi, in da imajo raziskovalci kot tudi udeleženci različne vire in jih
različno cenijo. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je soudeleženo raziskovanje novejše, pa so
sodelovalni projekti med skupinami za samopomoč in raziskovalci obstajali že pred več kot
petdesetimi leti (Trice, 1957, v Isenberg idr., 2004).

Kot bo razvidno iz nadaljevanja, je v pričujoči raziskavi uporabljena kvantitativna
metodologija, torej gre za situacijo, ko gre za nizko stopnjo delitve moči in lastništva z
udeleženci. V prvotnem načrtu raziskave je bila predvidena tudi faza kvalitativnega
raziskovanja (ne pa soudeleženega), ki pa ni bila uvrščena v končni načrt raziskave, saj v
predvidenem časovnem roku za izpeljavo raziskave ne bi mogla biti opravljena. V raziskavi je
bila namreč prva stopnja – izdelava zbirke podatkov o skupinah za samopomoč in podpornih
skupinah za vzorčenje bistveno daljša, kot bi bila, če bi neka oblika take zbirke podatkov v
slovenskem prostoru že obstajala. Podoben problem z mapiranjem skupin za samopomoč na
Finskem navaja tudi Nylundova (2000) in izpostavlja, da so se s podobnimi težavami srečevali
mnogi drugi avtorji (Munn-Giddings, 1998, v Nylund, 2000; Seim, Hjemdal in Nilsen, 1997, v
Nylund, 2000; van Harberden in Raymakers, 1986, v Nylund, 2000).
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Problem in cilji raziskave
Danes so v slovenskem prostoru skupine za samopomoč in podporne skupine27 razširjena
oblika medsebojne pomoči in podpore med posamezniki, ki doživljajo podobno stisko, a so
dobro razpoznavne le znotraj nekaterih segmentov psihosocialne pomoči in podpore (na
primer skupine za samopomoč za starejše (Ramovš, 1994). Ob pregledu dogajanja na
celotnem polju psihosocialne pomoči pa so te skupine precej nerazpoznavne, delno verjetno
zaradi medsebojne nepovezanosti (razen tistih, ki delujejo znotraj organizacij in so povezane
znotraj njih), delno pa tudi zaradi njihove neraziskanosti. V Sloveniji namreč še ni bila
izvedena sistematična raziskava na področju skupin za samopomoč in podpornih skupin.
Poskus tega je bil leta 1994, ko je bil zaključen znanstvenoraziskovalni projekt Skupine in
organizacije za samopomoč v Sloveniji, ki pa je bil po besedah avtorja projekta izveden samo
do uvodne faze, saj je bilo ukinjeno financiranje nadaljnjih faz projekta (prav tam).

Skupna slika stanja skupin za samopomoč v slovenskem prostoru je tako ostala precej
nejasna. Čeprav je v literaturi bolj ali manj jasno postavljena ločnica med SS in PS, pa
poznavanje terena kaže, da sta oba koncepta v slovenskem prostoru v praksi implementirana
precej različno, se prekrivata ali izmenjujeta, zato so v raziskavo zajete tako SS kot PS.

Namen raziskave je dobiti presek stanja na področju SS in PS v Sloveniji z vidika značilnosti
njihovega delovanja, kakor ga ocenjujejo vodje teh skupin, in z vidika značilnosti skupinskega
dogajanja, kot ga doživljajo njihovi člani, ter izdelati tipologijo delujočih skupin.

Presečna študija obsega dva projekta. Prvi zajema zbiranje in analizo podatkov od vzorca
vodij SS in PS v Sloveniji z namenom prikaza značilnosti njihovega delovanja. Cilja tega
projekta sta:
a) spoznati značilnosti delovanja SS in PS v Sloveniji ter izdelati njihovo tipologijo;
b) ugotoviti, ali obstajajo pomembne povezave med stopnjo profesionalizacije skupine in 1)
načinom delovanja skupine, 2) stališči njihovih vodij o odnosu med strokovno pomočjo in
temi skupinami ter 3) oceno dejavnikov, ki otežujejo delovanje teh skupin.
27

V nadaljevanju bosta rabljeni kratici SS in PS namesto celotnega izraza skupine za samopomoč in podporne
skupine.
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Drugi projekt zajema zbiranje in analizo podatkov od članov vzorca SS in PS z namenom
ugotovitve, kako dogajanje v teh skupinah doživljajo njihovi člani. Cilja tega projekta sta
ugotoviti:
a) katere značilnosti članstva se povezujejo z izbranimi značilnostmi skupinskega dogajanja v
SS in PS (zadovoljstvo članov s skupino, značilnosti skupinske pomoči, doživljanje krepitve
moči v skupini, možnost vplivanja na skupino) in kakšne so smeri teh povezav;
b) katere, koliko in v kakšni smeri so med seboj povezane izbrane značilnosti skupinskega
dogajanja v teh skupinah.

V nadaljevanju bo v celoti predstavljen najprej prvi projekt pod naslovom Projekt 1, nato pa
drugi projekt pod naslovom Projekt 2, da bi bilo dovolj razvidno, kaj obsega vsak od
projektov in kakšni so njegovi rezultati. Celoten načrt raziskave pa prikazuje slika 4.
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Slika 4: Načrt raziskave
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Projekt 1
Hipoteze projekta 1
SS in PS so se zgodovinsko vzpostavile kot dopolnilo, alternativa, nadomestek ali celo
predhodnica strokovne pomoči. Kot nekaj, kar s stališča tradicionalnega strokovnjaka obstaja
poleg in vzporedno s strokovno pomočjo, te skupine velikokrat pomenijo izziv ali svojevrstni
predmet kritike strokovnjakov. Izkazalo se je, da je ena od ključnih dimenzij opredeljevanja
ter ocenjevanja SS in PS njihov odnos s sistemi in z organizacijami strokovne pomoči. Zato to
dimenzijo tudi v tej disertaciji jemljem pod drobnogled. V nadaljevanju postavljene hipoteze
od H1 do H3 postavljajo v ospredju vprašanje, kako je intenzivnost vključenosti SS in PS v
sistem strokovne pomoči (merjena s spremenljivko stopnje profesionalizacije skupine)
povezana z izbranimi značilnostmi delovanja teh skupin. Raziskovalno vprašanje pa se nanaša
na oblikovanje tipologije obravnavanih SS in PS.

H1: Stopnja profesionalizacije SS in PS je statistično pomembno povezana z izbranimi
organizacijskimi značilnostmi teh skupin, in sicer z izvajanjem vrednotenja učinkovitosti
delovanja skupine, s številom določenih ali dogovorjenih vlog v skupini, z izvajanjem
obveščanja javnosti o skupini, s pogostostjo srečanj, s povprečnim trajanjem članstva v
skupini in s stalnostjo funkcije vodenja skupine.

H2: Stopnja profesionalizacije SS in PS je statistično pomembno povezana z naravnanostjo
vodij teh skupin do sistema strokovne pomoči, ki jo merimo preko njihovih stališč glede
poznavanja SS in PS pri strokovnih delavcih, splošnega stališča strokovnih delavcev do SS in
PS ter pomena sodelovanja z nosilci strokovne pomoči za kakovostno delovanje skupine.

H3: Stopnja profesionalizacije SS in PS je statistično pomembno povezana z ocenami vodij
skupin glede dejavnikov, ki otežujejo delovanje skupine.

Raziskovalno vprašanje se nanaša na nalogo oblikovanja smiselne tipologije SS in PS oziroma
na izbor določenih značilnostih SS in PS kot izhodišča oblikovanja tipologije.
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Metoda projekta 1
Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja

Ker v Sloveniji do izvajanja raziskave še ni bilo enovite zbirke podatkov oz. registra SS in PS, ki
bi bil uporaben za vzorčenje, je bilo treba najprej tako zbirko podatkov vzpostaviti. Po zgledu
(Goldstrom idr., 2006) sem iskala relevantne skupine za zbirko podatkov in jih vanjo vključila,
če so izpolnjevale naslednji kriterij: se imenujejo ali delujejo kot skupina za samopomoč ali
samopomočna skupina ali podporna skupina na vseh področjih psihosocialne pomoči v
Sloveniji, ne glede na to, ali jih vodi strokovnjak ali laik.

Da bi spoznala raziskovalno polje, pripravila zbirko podatkov in oblikovala merski
inštrumentarij, sem izvedla pilotsko študijo, ki je potekala v treh fazah. Prvo fazo
predstavljata dva skupinska intervjuja, ki sem ju v okviru študijskega predmeta Samopomoč
izvedla 4. 12. 2006 in 13. 11. 2007. Njun namen je bil pridobiti informacije o organizacijskih
oblikah različnih SS in PS, vzpostaviti stike za drugo fazo pilotske študije, pridobiti informacije
o meni neznanih še drugih skupinah, in seveda tudi seznaniti slušatelje študijskega predmeta
o teh skupinah. V prvem intervjuju so sodelovali član skupine AA (anonimnih alkoholikov),
strokovna delavka Ženske svetovalnice za skupine za dekleta z motnjami hranjenja Ana Ziherl
in strokovna delavka Društva onkoloških bolnikov Slovenije Andreja Škufca - Smrdel. V
drugem intervjuju so sodelovali član skupine otrok odraslih alkoholikov Al-anon, strokovni
delavec Društva informacijski center Legebitra Simon Maljevac ter vodja podporne skupine
za mlade znotraj Legebitre in koordinatorka nacionalne mreže skupin starih ljudi za
samopomoč pri Zvezi društev za socialno gerontologijo Slovenije (v nadaljevanju ZDSGS)
Majda Hrovat.

Druga faza pilotske študije je obsegala intervjuje z enajstimi ključnimi informatorji SS in PS.
Intervjuje sem opravila januarja in februarja 2008, da bi pri predstavnikih skupin za
samopomoč in podpornih skupin z vsebinsko različnih področij pridobila povratne
informacije o vprašalniku za vodje skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji,
informacije o delovanju njihove skupine ali zveze skupin in o možnostih vključitve teh skupin
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v raziskavo ter usmeritve k drugim, še neznanim skupinam, ki bi bile prav tako relevantne za
vključitev v raziskavo. Intervjuje sem opravila s:


članom skupine AA o delovanju in organizaciji skupin AA;



članico skupine Al-anon o skupinah Al-anon;



članico ljubljanske skupine za samopomoč Društva za pomoč pri obolenjih ščitnice –
Metuljčica o skupinah za samopomoč pri obolenjih ščitnice;



strokovno delavko iz Ženske svetovalnice Katjo Štemberger o skupinah za dekleta z
motnjami hranjenja in njihove svojce;



strokovno delavko Društva onkoloških bolnikov Andrejo Škufca - Smrdel o skupinah
za samopomoč žensk z rakom dojke;



strokovno delavko Združenja naravni začetki Radmilo Pavlovič o podpornih skupinah
za mlade mamice Začetnica;



strokovnima delavcema Jasno Magič in Simonom Maljevcem iz Društva informacijski
center Legebitra o podpornih skupinah za istospolno usmerjene mlade;



članoma podporne skupine za zakonce v okviru gibanja Najina pot o delovanju
podpornih skupin znotraj gibanja (a je pozneje vabilo k sodelovanju pri raziskavi vodja
gibanja zavrnil);



koordinatorko socialne mreže skupin starih ljudi za samopomoč pri ZDSGS Majdo
Hrovat o organizaciji skupin za stare ljudi in njihovi medsebojni povezanosti v zvezo
društev.

Tretja faza je obsegala preizkus izpolnjevanja pilotske različice vprašalnika za vodje skupin za
samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji med vodji skupin starih ljudi za samopomoč v
okviru ZDSGS na srečanju intervizijske28 skupine vodij v Domžalah 29. 1. 2008. Zanjo sem se
odločila zaradi dileme glede zahtevnosti vprašalnika za vodje skupin starih ljudi za
samopomoč, saj bi bil lahko zaradi dolžine in kompleksnosti vprašanj prezahteven za vodje,
ki so večinoma starejše od 65 let in z različno izobrazbeno strukturo. Na to dilemo me je tudi
v intervjuju opozorila koordinatorka nacionalne mreže teh skupin pri ZDSGS. Vprašalnik je
izpolnjevalo enajst voditeljic skupin in izkazalo se je, da so imele pri razumevanju vprašanj tu
in tam težave.
28

Vodje skupin se srečujejo na intervizijskih srečanjih.
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Na osnovi podatkov o SS in PS, ki sem jih pridobila v pilotski študiji in ki sem jih našla v
zbirkah podatkov vladnih in nevladnih informacij, sem oblikovala zbirko podatkov teh skupin
za vzorčenje. Vanjo sem razvrstila društva, zveze društev, organizacije, ustanove in gibanja, v
okviru katerih delujejo te skupine in skupine, ki delujejo samostojno. Evidentirane skupine so
vsebinsko obsegale naslednja področja: odvisnosti, težave v duševnem zdravju, kronične
bolezni, svojci in starši oseb v stiski ali diskriminiranih oseb, osebe s posebnimi potrebami,
različne življenjske situacije (npr. ločitev, rojstvo otroka), starost in spolna usmerjenost.
Zbirko podatkov sem med izvedbo projekta 1 dopolnjevala, kadar mi je kdo od anketiranih
vodij omenil skupino, ki v zbirko podatkov še ni bila vključena. Na ta način je bila zbirka
podatkov odprta. Tako nastala zbirka ni bila namenjena samo za vzorčenje, temveč je bila
tudi osnovni del spletnega portala na naslovu www.samopomoc.si, saj bi bil to prvi poskus
združiti informacije o skupinah na enem mestu.

Na osnovi oblikovane zbirke podatkov slovenskih SS in PS sem ugotovila, da je mogoče SS in
PS glede na njihovo raznolikost in številčnost razvrstiti v tri skupine:
a) skupin za samopomoč za stare ljudi je v Sloveniji v sklopu ZDSGS ter Inštituta Antona
Trstenjaka skupaj več kot 700 in tako predstavljajo kar posebno podpopulacijo SS in
PS;
b) drugo skupino sestavljajo SS in PS, ki jih iste vrste (torej, ki se ukvarjajo z istim
področjem, težavo, temo) obstaja in deluje več (kot le ena ali dve), npr. pet ali deset,
večinoma do trideset, z izjemo skupin AA, ki jih v Sloveniji deluje dvainpetdeset. To so
bile npr. skupine AA, rak na dojki, Al-anon, skupine za dolgotrajne težave v duševnem
zdravju, skupine za starše otrok s posebnimi potrebami;
c) SS in PS, ki so se glede na izbrano temo pojavile v Sloveniji le posamično ali največ
dve istovrstni (denimo za istospolno usmerjene mlade).

Ob opisani strukturi se je pojavila dilema, kako te skupine vzorčiti. Glede na finančne in
časovne omejitve raziskave ni bilo mogoče anketirati celotne populacije vodij SS in PS, zato
se je bilo treba odločiti za nek način vzorčenja. Če bi izbrala povsem enostavno
reprezentativno (slučajno) vzorčenje, bi se zgodilo, da bi večino SS in PS v vzorcu
predstavljale skupine za samopomoč za stare ljudi in bi se v rezultatih kazale predvsem
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njihove značilnosti, medtem ko bi bile značilnosti manj številčnih vrst SS in PS spregledane.
Da se to ne bi zgodilo, sem se odločila za načrt stratificiranega vzorčenja, pri katerem sem za
tri strate vzela tri prej opisane skupine SS in PS. V teh treh stratah sem ločeno izbirala vzorec
skupin, ki sem jim poslala vprašalnike, in sicer tako, da sem vprašalnike poslala:
- desetim odstotkom skupin za samopomoč za stare ljudi (prejšnja točka a);
- šestdesetim odstotkom skupin, ki so v Sloveniji več kot tri iste vrste (prejšnja točka b); in
- stotim odstotkom skupin, ki so v Sloveniji le posamične ali največ dve iste vrste (prejšnja
točka c).

Tabela 6: Število poslanih in vrnjenih vprašalnikov za vodje glede na vrsto skupine

Vrsta skupine
Skupine starih ljudi za samopomoč
SS za osebe, odvisne od alkohola
SS za svojce alkoholikov
SS za ženske, obolele za rakom na dojki
SS za osebe s težavami v duševnem zdravju in svojce
SS za starše otrok s posebnimi potrebami
SS za svojce oseb z demenco
Vse druge
Skupaj

Np

Nv

70
31
30
20
35
14
9
91
300

36
16
17
12
17
9
7
50
164

Np – število poslanih vprašalnikov, Nv – število vrnjenih vprašalnikov

Za sodelovanje v raziskavi sem se dogovarjala neposredno z vodji skupin po telefonu
novembra 2009. K sodelovanju v raziskavi sem povabila 237 vodij. Predstavila sem jim
namen raziskave, jih povprašala, ali jim lahko pošljem vprašalnik zanje in za morebitne druge
vodje skupin v njihovi organizaciji, društvu itd., se dogovorila, do kdaj naj bi ga vrnili, ter jim
predstavila idejo spletnega portala in jih vprašala, ali bi jih zanimala objava podatkov o
njihovi/-h skupini/-ah na takem portalu.

Izbrane vodje sem vprašala tudi, ali bi bili pripravljeni razdeliti vprašalnik za člane skupin za
samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji udeležencem njihovih skupin (glejte projekt 2,
potek zbiranja podatkov). Osem odstotkov vprašanih vodij je sodelovanje v raziskavi v celoti
zavrnilo zaradi prezasedenosti z delom ali utrujenosti od podobnega anketiranja, h kateremu
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jih vabijo ministrstva, državni uradi ali študenti. Vodjem, ki so pristali na sodelovanje, sem
vprašalnike poslala po pošti, s priloženo frankirano pisemsko ovojnico za odgovor. Za tiste, s
katerimi sem se dogovorila, da bodo izročili vprašalnik za člane skupin za samopomoč in
podpornih skupin v Sloveniji članom skupin, pa sem dodala še vprašalnike zanje.

Vprašalnike za vodje je vrnilo 180 vodij, od tega jih je bilo v obdelavo podatkov vključenih
164. Šestnajstih vprašalnikov nisem vključila, ker jih glede na namen skupine in tematiko
njenega delovanja nisem mogla uvrstiti med SS ali PS. Seveda bi bilo možno trditi, da so tudi
pri teh vrstah skupin prisotni elementi samopomoči, vendar niso del ožje definicije SS in PS.
Te skupine so bile:


štiri terapevtske skupine – izkazalo se je, da je prišlo v dogovarjanju z vodjo ene od
oblik skupin do nesporazuma in so skupine spadale v terapevtski okvir;



štiri intervizijske skupine v okviru CUDV Dolfke Boštjančič, namenjene podpori
zaposlenim v ustanovi;



skupina za angleščino za uporabnike Šenta;



trije dvojniki vrnjenih vprašalnikov voditeljskih parov skupin za starejše, kjer so bili
odgovori enaki razen odgovora glede trajanja vodenja;



molitvena skupina za starejše;



pevski skupini za starejše;



ustvarjalno-rekreativna skupina za starejše.

Uresničeni vzorec
Vzorec predstavlja 164 vodij SS in PS v Sloveniji od novembra 2009 do januarja 2010.
moški
16,9 %

ženska
83,1 %

Slika 5: Struktura vzorca vodij po spolu (N = 160)
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Povprečna starost vprašanih je 50,2 leta, SD = 12,17, N = 164. Najmlajši respondent je bil star
23 let, najstarejši pa 77. Največji delež predstavljajo v vzorcu vodje, stari od 50 do 59 let, ki
jih je 29,9 odstotka. Drugo mesto po velikosti deleža pa si delita starostni skupini vodij od 40
do 49 let in od 60 do 69 let. Glede izobrazbene strukture je največji delež vprašanih dokončal
višjo ali visoko šolo, fakulteto ali več, le malo pa je takih brez dokončane osnovne šole.

70 let in več

7,3

60–69 let

višja šola ali več
20,1

50–59 let

srednja šola

25,6

29,9
poklicna šola

40–49 let

6,9

20,7

30–39 let
do 29 let

63,1

17,7
4,3

osnovna šola
nedokončana
osnovna šola

3,8
0,6

Slika 6: Starostna (N = 164) in izobrazbena (N = 160) struktura vzorca vodij (v odstotkih)

Glede na vrsto skupine se člani razporejajo tako, kakor prikazuje slika 7. Na prošnjo za
sodelovanje v raziskavi so se odzvali vodje skupin, ki sem jih glede na namen delovanja
razvrstila v naslednje kategorije:


odvisnost: od hrane, alkohola, prepovedanih drog, iger na srečo;



težave v duševnem zdravju: depresija, anksioznost in bipolarne motnje ter
dolgotrajne težave v duševnem zdravju;



kronične bolezni: rak dojke, diabetes, obolenja ščitnice, epilepsija in fibromialgija;



svojci ali starši oseb s težavami ali diskriminiranih: svojci dementnih oseb, svojci
odvisnih od alkohola, svojci odvisnih od prepovedanih drog, svojci oseb z motnjami
hranjenja, svojci oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, svojci oseb po
poškodbah glave, svojci oseb z epilepsijo, starši otrok ali odraslih s posebnimi
potrebami, starši otrok z motnjami avtističnega spektra, starši in sorodniki obolelih;
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osebe, ki so se znašle v različnih življenjskih situacijah: mlade mamice, ovdoveli,
rejnice, ženske, ki so pred ločitvenim postopkom ali pa ta že poteka, oz.
enostarševske družine ter žrtve nasilja;
starejše osebe: starejši, ki živijo doma ali v domovih za starejše občane;



spolna usmerjenost: transspolno usmerjeni;



neopredeljene stiske ali težave: v to kategorijo spadajo tisti vprašani, ki so za vrsto
skupine navedli zgolj skupina za samopomoč, za ljudi v stiski itd., in niso eksplicitno
navedli, soočanju s katero vrsto stiske je namenjena skupina.

Neopredeljene stiske ali težave
Spolna usmerjenost

1,9
0,6

Starejši

22,2

Različne življenjske situacije

Osebe s posebnimi potrebami

6,8

4,9

Svojci/starši oseb s težavami, diskriminiranih
Kronične bolezni
Težave v duševnem zdravju
Odvisnosti

25,9
13
11,1
13,6

Slika 7: Struktura vzorca vodij glede na vrsto skupine po tematiki združevanja (v odstotkih; N = 164)

Povprečno trajanje vodenja za člane vzorca (N = 161) znaša pet let in dva meseca, standardni
odklon pa štiri leta in pol. Najkrajša doba vodenja je en mesec, najdaljša pa dvajset let in tri
mesece. 21,1 odstotka članov vodi skupino do vključno enega leta, pet odstotkov vprašanih
pa vodi skupino več kot pet let. To so štiri vodje skupin za starejše, en vodja skupine za
obolele za epilepsijo in njihove svojce, en vodja skupine za starše odvisnih od prepovedanih
drog, ena vodja skupine za rejnice in ena vodja skupine za ženske, obolele za rakom dojke.
Od vseh 162 vodij, ki so se opredelili glede oblike skupine, jih je 13,6 odstotka uvrstilo
skupino, ki jo vodijo, med podporno skupino, preostalih 86,4 odstotka pa med skupino za
samopomoč. V povprečju (N = 161) se skupin udeleži enajst članov, SD = 7,4. Najnižje
povprečje članov je v skupini, ki se je udeležujeta le dva člana, najvišje pa v skupini s 45 člani.
Glede na trajanje povprečne udeležbe v skupini vidimo, da se je več kot polovica članov
udeležuje več kot štiri leta.
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Nad 15 let
Nad 10 do 15 let

5,0
6,2

Nad 5 do 10 let
Nad 3 leta do 5 let

29,8
17,4

Nad 1 leto do 3 let

20,5

Do 1 leta

21,2

Več kot 4 leta
Nad 3 do 4 leta
Od 2 do 3 leta
Od 1,5 do 2 leti
Od 1 do 1,5 leta
Od 9 mes. do 1 leta
Od 6 do 9 mes.
Od 3 do 6 mes.
Od 1 do 3 mes.
Do vključno 1 meseca

57,3
7,0
12,6
7,0
3,5
6,3
0,0
3,5
1,4
1,4

Slika 8: Trajanje vodenja skupine (N = 161) in povprečna dolžina članstva v skupini po oceni vodje
(N = 143) v odstotkih

Merski instrumentarij
Uporabljena je bila metoda spraševanja, znotraj te pa vprašalnik kot tehnika zbiranja
podatkov. Za potrebe tega projekta sem sestavila vprašalnik za vodje skupin za samopomoč
in podpornih skupin v Sloveniji, kjer sem za orientacijo kot predlogo uporabila vprašalnik
avtorjev Kinga, Stewarta, Kinga in Lawa (2000). V vprašalniku se vprašanim ni bilo treba
nikamor podpisovati, a ni bil anonimen, saj so vprašani morali odgovoriti na vprašanje o
skupini, ki jo vodijo, kar bi potencialno lahko vodilo do njihove identifikacije.

Vprašalnik za vodje skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji je obsegal:


nagovor, navodila za izpolnjevanje vprašalnika in definicije rabljenih izrazov;



sklop A: vprašanja o demografskih podatkih o vodji;



sklope B, C, D, E in F: vprašanja o organizacijskih značilnosti skupin (na kratko o
skupini in njeni zgodovini, vodenju srečanj in članstvu v skupini ter nekaterih
značilnosti delovanja skupine);



sklop G: vprašanji o poznavanju skupin s strani strokovnjakov in o njihovih stališčih do
teh skupin ter lestvico sodelovanja z nosilci strokovne pomoči;



sklop H: prevedeno in prirejeno lestvico ocene dejavnikov, ki otežujejo delovanje
skupine, povzeto po Meissenu, Gleasonu in Embreeju (1991);
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informacijo o nastajajočem portalu o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah
v Sloveniji ter zahvalo.

Vprašalnik sem najprej preizkusila v pilotski študiji. Povratne informacije o vprašalniku za
vodje skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji sem pridobila v intervjujih s
ključnimi informatorji v drugi fazi pilotske študije in v preizkusu reševanja vprašalnika s strani
vodij skupin za stare ljudi pri ZDSGS v tretji fazi pilotske študije.

Za oboje je bila največja težava dolžina vprašalnika, ki je obsegal šestnajst strani. Izpostavili
so problem motivacije za odgovarjanje na tako dolg vprašalnik. Te pomanjkljivosti sem se
zavedala že ob snovanju vprašalnika. Skrčila sem ga na dvanajst strani, pri čemer je prva
stran namenjena navodilom, zadnja pa zahvali in obvestilu o spletnem portalu. Izključila sem
odprta vprašanja na koncu in smiselno združila nekaj vprašanj v manjše število. Ker je bil
neposredni cilj prvega projekta izdelati tipologijo skupin, sem se odločila, da vprašalnik glede
drugih vprašanj ostane podroben, saj so bila kriteriji za kategorizacijo tipov skupin.

Druga značilnost vprašalnika, ki se je izkazala za vprašljivo v pilotski študiji, je bil problem
rabljenih izrazov za opredelitev dogajanja in vlog v skupinah za samopomoč in podpornih
skupinah. To se je pokazalo predvsem pri poimenovanju osebe, ki vodi, koordinira ali
usmerja skupino. Sporen je bil izraz vodja, saj AA nima vodje skupine, pa koordinator, saj je
pri skupinah starih ljudi za samopomoč to oseba na regionalni ravni. Dilema se je pojavila
tudi pri izrazu strokovnjak. Denimo, pri skupini za samopomoč pri obolenjih ščitnice so pod
izrazom strokovnjak razumeli, da gre za zdravnika, v skupinah starih ljudi za samopomoč pa
so razumeli, da gre duhovnika. Vprašljivo je bilo tudi poimenovanje član skupine, saj
ponekod rabijo izraz uporabnik, ponekod pa udeleženec. Da ne bi prihajalo do takih in
podobnih težav pri izpolnjevanju vprašalnika, sem uvodoma opredelila rabljene termine v
vprašalniku in eksplicitno pojasnila, da so tako opredeljeni za namene tega vprašalnika.

Tretja značilnost uporabljenega vprašalnika v pilotski študiji je bil sklop dilem, ki se nanašajo
na možne situacije pri odgovarjanju na vprašanja. Primer za to je bilo npr. naslednje
vprašanje: »Koliko članov se običajno udeleži posameznega srečanja skupine?« Tu vodjem ni
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bilo razumljivo, ali naj med člane štejejo tudi sebe, kajti mnoge skupine nimajo deklariranega
vodje (AA, Al-anon in druge, ki delujejo po sistemu dvanajstih korakov) ali pa se vodja čuti
enakopravnega članom in se šteje mednje. Tovrstne dileme sem rešila tako, da sem k
vprašanju dopisala še pojasnilo. V prejšnjem primeru se je to glasilo: »Na črto napišite število
članov skupine in mednje štejte tudi sebe.«

Spremenljivke

Neodvisna spremenljivka: stopnja profesionalizacije skupine, ki je merila intenzivnost
vključenosti skupine v sistem strokovne pomoči.

Za preverjanje hipotez H1, H2 in H3 je bila uporabljena neodvisna spremenljivka stopnje
profesionalizacije skupine. Spremenljivka je bila oblikovana kot števec izbranih petih
pogojev, ki skupino vključujejo oz. jo tesneje povezujejo z delovanjem strokovne pomoči. Ti
so bili:


Pobuda za ustanovitev skupine je prišla s strani strokovnega delavca: spremenljivka je
bila oblikovana iz spremenljivke, imenovane pobuda za ustanovitev skupine, ki je bila
merjena v naslednjih kategorijah: 1 – pobudo je dal nekdo izmed poznejših članov, 2
– nekdo izmed strokovnih delavcev, 3 – nek prostovoljec, 4 – nekdo iz društva,
organizacije, gibanja, zveze ali 5 – drugo. Nova oblikovana spremenljivka pobuda za
ustanovitev skupine je prišla s strani strokovnega delavca je bila merjena v dveh
kategorijah: 1 – da, 2 – ne (vanjo so vključene vse druge oblike pobude, naštete prej
pod številkami 1 in 3 do 5).



Pri ustanavljanju skupine so pomagali strokovni delavci: spremenljivka je bila merjena
v dveh kategorijah: 1 – da, 0 – ne.



Vodja skupine je glede na svojo vlogo strokovnjak: spremenljivka je bila oblikovana iz
spremenljivke osebe, ki vodijo srečanje, so glede na svojo vlogo, ki je bila merjena v
kategorijah: 1 – strokovnjak, ki je zaposlen v kaki strokovni ustanovi, 2 – strokovnjak,
ki je zaposlen v organizaciji, društvu, ustanovi, zvezi, gibanju …, v okviru katere deluje
skupina, 3 – eden izmed članov, 4 – prostovoljec in 5 – drugo. Nova oblikovana
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spremenljivka Vodja skupine je glede na svojo vlogo strokovnjak je vključevala
vrednosti 1 – da (vanjo sta bili zajeti kategoriji 1 in 2 prej omenjene spremenljivke) in
0 – ne (vanjo so bile zajete kategorije 3–5 osnovne spremenljivke).


Člane so o delovanju skupine obvestili strokovni delavci: spremenljivka je bila merjena
v dveh kategorijah: 1 – da in 0 – ne.



Prostori, kjer običajno potekajo srečanja skupine, so prostori strokovne ustanove, ki se
ukvarja s tematiko, zaradi katere deluje skupina: spremenljivka je bila oblikovana iz
spremenljivke prostori, kjer običajno potekajo srečanja skupine, ki je bila merjena v
naslednjih kategorijah: 1 – prostori strokovne ustanove, ki je namenjena ukvarjanju s
tematiko, zaradi katere deluje skupina, 2 – prostori društva, organizacije, gibanja,
zveze, v okviru katerega delujejo skupine, 3 – prostori nekaterih drugih organizacij ali
(strokovnih) ustanov, 4 – zasebni prostori in 5 – drugo. Nova oblikovana
spremenljivka prostori, kjer običajno potekajo srečanja skupine, so prostori strokovne
ustanove, ki se ukvarja s tematiko, zaradi katere deluje skupina, je bila merjena v
kategorijah 1 – da (vanjo je bila uvrščena kategorija 1 prejšnje spremenljivke) in 0 –
ne (vanjo so bile uvrščene kategorije 2–5 prejšnje spremenljivke).

Sistem teh spremenljivk sem faktorizirala po metodi glavnih komponent29 in ob kriteriju
lastne vrednosti nad 1 se je izkazalo, da ena komponenta oz. faktor smiselno nadomešča
vseh pet manifestnih spremenljivk in pojasnjuje 41,5 odstotka variance. Za nadaljnje
obdelave sem tvorila novo kompozitno spremenljivko oz. števec profesionalizacije skupine.
Cronbachov koeficient α, mera notranje konsistentnosti tako oblikovane kompozitne
spremenljivke, je znašal 0,63. Števec je obsegal vrednosti od 0, kar je pomenilo, da skupina
glede na izbrane pogoje ni vključena v sistem strokovne pomoči, vse do 5, kar je pomenilo,
da skupina izpolnjuje vse izbrane pogoje vključenosti v sistem strokovne pomoči. Zaradi
zagotavljanja potrebnih pogojev za χ2-test pri preverbi hipotez H1 in H2 je bila spremenljivka
intenzitete vključenosti skupine v sistem strokovne pomoči rekodirana v tri kategorije: 1 –
skupina ni vključena ali je samo z eno značilnostjo vključena v sistem strokovne pomoči, 2 –
skupina je srednje vključena v sistem strokovne pomoči (izpolnjuje dva ali tri pogoje
vključenosti) in 3 – skupina je močno vključena v sistem strokovne pomoči (izpolnjuje štiri ali
29

Tudi v vseh naslednjih faktorskih analizah je bila uporabljena ta metoda.
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vseh pet pogojev). V nadaljnjih obdelavah je bila tako oblikovana kompozitna spremenljivka,
poimenovana stopnja profesionalizacije skupine. Od vseh skupin (N = 158)30 je bilo 32,9
odstotka takih, ki niso oz. so šibko vključene v sistem strokovne pomoči, srednje vključenih je
bilo 37,3 odstotka in močno vključenih 29,7 odstotka.

Odvisne spremenljivke, uporabljene v projektu 1:


Izbrane organizacijske značilnosti skupin: vrednotenje učinkovitosti dela skupine,
število predpisanih ali dogovorjenih vlog v skupini, obveščanje javnosti o delovanju
skupine, pogostost srečanj skupine, trajanje udeležbe v skupini in stalnost vodenja.



Ocena splošnega poznavanja SS in PS s strani strokovnih delavcev.



Ocena stališč strokovnih delavcev do SS in PS.



Ocena pomena sodelovanja z nosilci strokovne pomoči za kakovostno delovanje
skupine.



Dejavniki, ki otežujejo delovanje skupine.

Izbrane organizacijske značilnosti skupin
Spremenljivka vrednotenje učinkovitosti dela skupine je bila oblikovana iz spremenljivke
spremljanje učinkovitosti delovanja skupine, ki je bila merjena v naslednjih kategorijah: 1 –
članom skupine damo evalvacijske vprašalnike ob koncu evalvacijskega obdobja, 2 – po
srečanju vprašamo člane o njihovem počutju, 3 – drugo in 4 – ne spremljamo učinkovitosti
delovanja skupine. Nova oblikovana spremenljivka vrednotenje učinkovitosti dela skupine je
zavzemala kategorije 1 – da (vanjo so bile zajete kategorije 1–3 prej omenjene
spremenljivke) in 0 – ne (vanjo zajeta kategorija 4 prejšnje spremenljivke).

Spremenljivka število predpisanih ali dogovorjenih vlog v skupini je bila oblikovana kot števec
vlog, za katere se lahko člani skupine dogovorijo, in sicer: vodja skupine, zapisnikar,
blagajnik, član, ki poskrbi za pripravo prostora, član, ki poskrbi za prigrizek, član, ki izbere in
pripravi temo naslednjega srečanja, in druga vloga. Vsaka od teh sedmih vlog je zavzemala
kategorije 1 – obstaja, 0 – ne obstaja. Števec vlog se je tako gibal od 0, kar je pomenilo, da v

30

Zaradi manjkajočih vrednosti je vseh vodij skupin N = 158, in ne 164, kolikor jih je vseh, ki so vključeni v
vzorec.
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skupini nimajo dogovorjene nobene vloge (takih skupin je bilo šest oz. 3,8 odstotka) do 7, kar
je pomenilo, da je v skupini določenih vseh sedem vlog. Take skupine so bile tri oz. 1,9
odstotka od vseh, ki so se opredelile glede vlog (N = 156).

Obveščanje javnosti o delovanju skupine je bila spremenljivka, merjena v kategorijah 1 – da
in 0 – ne.

Spremenljivka pogostost srečanj skupine je bila merjena v šestih kategorijah: 1 – dvakrat na
teden ali pogosteje, 2 – enkrat na teden, 3 – na vsaka dva tedna, 4 – na vsake tri tedne, 5 –
enkrat na mesec ali redkeje in 6 – drugo. Ker je kategorija enkrat na teden zajemala 46,3
odstotka vseh odgovorov, sem kategorije rekodirala v: 1 – enkrat na teden ali pogosteje
(vanjo sta vključeni kategoriji 1 in 2 prvotno opredeljene spremenljivke), 2 – na vsaka dva
tedna ali 3 (vanjo vključene kategorije 3 – 4 prvotno opredeljene spremenljivke) in 3 –
mesečno ali redkeje (vanjo vključeni kategoriji 5 in 6 prvotno opredeljene spremenljivke). Od
vseh skupin (N = 164) je 48,8 odstotka takih, kjer se srečujejo enkrat tedensko ali pogosteje,
17,1 odstotka se jih srečuje na dva ali tri tedne in 34,1 odstotka je takih, ki se srečujejo
redkeje.

Spremenljivka trajanje udeležbe na srečanju skupine je bila merjena v desetih kategorijah,
kjer je bila najmanjša kategorija 1 – do enega meseca, in največja deset – več kot štiri leta.
Zaradi tako razporejenih frekvenc in deležev posameznih kategorij sem spremenljivko
rekodirala v tri nove kategorije: 1 – do vključno dve leti (vanjo vključene kategorije 1–7
prvotne spremenljivke), 2 – od dve do vključno štiri leta (vključeni kategoriji 8 in 9 prvotne
spremenljivke) in 3 – več kot štiri leta (vključena kategorija 10 prvotne spremenljivke). Do
vključno dveh let je običajno trajalo članstvo v 23,1 odstotka v vzorcu zajetih skupin, od dve
do vključno štiri leta jih je bilo 19,6 odstotka in več kot štiri leta 57,3 odstotka.

Spremenljivka stalnost vodenja je bila oblikovana iz spremenljivke osebe, ki vodijo srečanje
skupine, so glede na čas: 1 – stalne oz. se menjajo le, če vodja preneha voditi skupino in se je
udeleževati, 2 – se po določenem času zamenjajo in 3 – drugo. Nova oblikovana
spremenljivka stalnost vodenja je bila merjena v kategorijah 1 – da (vanjo je bila zajeta
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kategorija 1 prejšnje spremenljivke) in 0 – ne (vanjo sta bili zajeti kategoriji 2 in 3 prejšnje
spremenljivke).

Ocena splošnega poznavanja SS in PS s strani strokovnih delavcev je spremenljivka, ki je bila
merjena z naslednjimi vrednostmi ocen: 1 – zelo dobro, 2 – dobro, 3 – srednje, 4 – slabo in 5
– zelo slabo. Spremenljivka ocena stališč strokovnih delavcev do SS in PS pa je bila merjena v
treh kategorijah: 1 – naklonjeni so jim, 2 – do njih so nevtralni in 3 – niso jim naklonjeni.

Kompozitna spremenljivka ocena pomena sodelovanja z nosilci strokovne pomoči za
kakovostno delovanje skupine je bila oblikovana iz spremenljivk, ki jih je merila
štiristopenjska lestvica z dvanajstimi postavkami. Stopnje so bile 1 – se sploh ne strinjam, 2 –
se ne strinjam, 3 – se strinjam in 4 – se povsem strinjam. Lestvico sem za namene te
raziskave sestavila na osnovi poznavanja delovanja SS in PS, literature o njihovem delovanju,
teoretičnih spoznanj in poznavanja aktualnih razmer med strokovno pomočjo in SS in PS ter
na osnovi informacij, ki sem jih v pilotski študiji pridobila od vseh udeleženih. Latentno
strukturo lestvice sem preverila s faktorsko analizo. Faktorska rotacija oblimin za to lestvico
je dala najsmiselnejšo interpretabilno rešitev z enim faktorjem, ki pojasni 46,3 odstotka
variance. Vrednost KMO mere je 0,89, Bartlettov test je statistično pomemben na ravni p <
0,001, determinanta korelacijske matrike pa znaša 0,017. Zaradi nizke povezanosti postavke
SS in PS na splošno nimajo dobrih izkušenj s sodelovanjem s strokovnimi delavci in postavke
SS in PS nudijo svojim članom tisto, česar v strokovnih ustanovah nikakor ne morejo dobiti s
sistemom spremenljivk, sta bili ti trditvi izločeni iz faktorske analize. Šest postavk lestvice je
bilo treba rekodirati, ker so bile zastavljene nikalno. Spremenljivka ocena pomena
sodelovanja z nosilci strokovne pomoči za kakovostno delovanje skupine je bila za nadaljnje
obdelave izračunana kot povprečna vrednost dobljenih vrednosti na desetih postavkah
lestvice. Cronbachov koeficient α zanjo znaša 0,87. Teh deset postavk lestvice je naslednjih:
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SS in PS težko delujejo brez pomoči strokovnih delavcev.
Delo SS in PS ne bi imelo smisla, če člani teh skupin hkrati ne bi hodili po pomoč k
strokovnim delavcem.
Na vprašanja v zvezi s tematiko skupine si člani SS in PS ne bi mogli tako uspešno
odgovoriti brez pomoči strokovnih delavcev.
Strokovni delavci velikokrat prispevajo nujno potrebno motivacijo in energijo za
delovanje SS in PS.

Metoda projekta 1








SS in PS pri svojem delovanju ne potrebujejo znanja, ki ga posredujejo strokovni
delavci.
Člani SS in PS na splošno bolj zaupajo ljudem, ki so imeli podobno osebno izkušnjo, kot
pa strokovnim delavcem.
Ko se pojavijo težave z delovanjem SS in PS, je pomoč strokovnih delavcev zelo
pomembna.
SS in PS pri strokovnih delavcih ne dobijo dovolj informacij o tematiki, s katero se
ukvarjajo.
Mnenjem, ocenam ter znanju strokovnih delavcev člani SS in PS načeloma ne zaupajo.
Udeležba strokovnih delavcev v SS in PS prispeva k uspešnejšemu delovanju skupine.

Spremenljivke dejavniki, ki otežujejo delovanje skupine je merila štiristopenjska lestvica s
šestnajstimi postavkami. Stopnje so bile naslednje: 1 – sploh ne, 2 – redko, 3 – pogosto in 4 –
zelo pogosto. Lestvica je bila prevedena in prirejena po lestvici Meissena, Gleasona in
Embreeja (1991). Latentno strukturo lestvice sem preverila s faktorsko analizo. Nobena
faktorska rešitev (niti ob kriteriju lastne vrednosti nad 1 niti ob vnaprej določenem številu
faktorjev) ni bila smiselno interpretabilna, dobljeni faktorji so pojasnili nizek odstotek skupne
variance, njihova zanesljivost pa je bila nizka, zato nisem oblikovala nove kompozitne
spremenljivke, saj zanjo ni bilo izpolnjenih pogojev, temveč sem za preverbo hipoteze
uporabila vseh šestnajst osnovnih spremenljivk kot samostojne spremenljivke. Te so:

















Težave pri pridobivanju novih članov.
Pomanjkanje javne ozaveščenosti o tematiki, zaradi katere se skupina srečuje.
Logistične težave (npr. pri iskanju prostora za srečanja).
Neredna prisotnost članov na srečanjih skupine.
Člani si med seboj ne porazdelijo dela.
Preobremenjeni in utrujeni vodje skupine.
Člani, ki motijo delo skupine.
Pomanjkanje materialnih sredstev.
Srečanja so preslabo organizirana.
Ljudje ne vedo, kje iskati pomoč.
Pomanjkanje usposobljenosti voditeljev skupine.
Pomanjkanje informacij, kako priti do sredstev (na javnih razpisih, z donacijami).
Prepogoste zamenjave vodij skupine.
Nesporazumi med člani skupine.
Strokovni delavci premalo poznajo delovanje skupine.
Pomanjkanje mreže z drugimi skupinami.
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Kriterijski spremenljivki za izdelavo tipologije
Za izdelavo tipologije SS in PS sem oblikovala dve kriterijski spremenljivki: institucionalizacija
skupine in opredelitev članstva. Petnajst spremenljivk za tvorbo kriterijskih spremenljivk sem
faktorizirala ob kriteriju lastne vrednosti nad 1 in dobila rešitev z osmimi faktorji, od katerih
sta bila le prva dva močno nasičena s trditvami, preostalih šest je bilo nasičenih s po dvema
trditvama in so pojasnjevali zelo majhen delež variance. Ker sta prva dva faktorja nakazovala
smiselno interpretabilno rešitev, sem preverila njihovo zanesljivost in v nadaljnjo
faktorizacijo vključila samo tiste spremenljivke, ki so se pokazale kot relevantne pri tvorbi
omenjenih dveh faktorjev. Izkazalo se je, da je najsmiselnejšo interpretabilno rešitev dala
faktorska analiza z dvema faktorjema, ki skupaj pojasnita 43,5 odstotka variance. Vrednost
KMO mere je 0,78, Bartlettov test je statistično pomemben na ravni p < 0,001, determinanta
korelacijske matrike pa znaša 0,043. Ker gre za oblikovanje tipologije, sta bila ta dva faktorja
osnova za oblikovanje lestvic za tipologijo. Prvo spremenljivko sem poimenovala števec
institucionalizacije skupine, ker je sestavljena iz spremenljivk, ki določajo formalni okvir oz.
obeležja institucionaliziranosti delovanja. Izračunana je bila kot povprečna vrednost
dobljenih vrednosti na sedmih spremenljivkah. Cronbachov koeficient α zanje znaša 0,77.
Teh sedem spremenljivk je naslednjih:


Pri ustanavljanju skupine so pomagali strokovni delavci (glejte začetek tega poglavja).



Skupina deluje v okviru (vsaj) ene od formalnih oblik delovanja (kot so organizacija,
zveza, društva, skupnost, združenje, ustanova, gibanje ipd.): spremenljivka je bila
merjena v kategorijah 1 – da in 0 – ne.



Stalnost vodenja skupine (glejte začetek tega poglavja).



Vodja skupine je glede na svojo vlogo strokovnjak (glejte začetek tega poglavja).



Vodja prejema (vsaj) neko obliko nadomestila za vodenje (honorar, nagrado, osebni
dohodek …): spremenljivka je bila oblikovana iz spremenljivke prejemanje honorarja
za vodenje skupine, ki je bila merjena v kategorijah 1 – ne prejema, 2 – ne prejema,
dobi povrnjene potne stroške in (ali) nagrado za prostovoljstvo, 3 – ne, je vključeno v
osebni dohodek in 4 – prejema. Za oblikovanje nove spremenljivke vodja prejema
(vsaj) neko obliko nadomestila za vodenje sem uporabila »najstrožji« kriterij, in sicer
kategoriji 1 – da (vanjo so bile zajete kategorije 2–4) in 0 – ne (vanjo je bila zajeta
kategorija 1 prejšnje spremenljivke).
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Skupina ima sredstva za prostor za srečanja je spremenljivka, ki je bila oblikovana iz
spremenljivke viri pridobivanja sredstev za pridobitev prostora, ki je bila merjena v
petih kategorijah: 1 – niso potrebovali; srečanja v prostorih ustanove, ki je odstopila
prostor, 2 – niso potrebovali; srečanja v prostorih organizacije, društva itd., v okviru
katerega je skupina začela delovati, 3 – nismo potrebovali; srečujemo se na domovih
članov, 4 – člani s prispevkom krijejo stroške prostora in 5 – pridobili smo jih drugače.
Pri novi spremenljivki skupina ima sredstva za prostor srečanj sta nastopili dve
kategoriji: 1 – da (vanjo je bila vključena kategorija 1 prejšnje spremenljivke) in 0 – ne
(vanjo sta bili vključeni kategoriji 4 in 5 prejšnje spremenljivke).



Skupina ima sredstva za lastno delovanje je spremenljivka, ki je bila oblikovana kot
seštevek dveh spremenljivk skupine ne potrebuje sredstev, ker deluje znotraj širšega
gibanja, organizacije …, ki krije njene stroške ter ne deluje znotraj teh, a ne potrebuje
sredstev, ker nima izdatkov. Obe spremenljivki sta bili merjeni v dveh kategorijah: 1 –
da in 0 – ne. Nova spremenljivka skupina ima sredstva za lastno delovanje je dobila
vrednost 1 – da, če je katera koli od omenjenih dveh osnovnih spremenljivk ali pa sta
obe hkrati zavzeli vrednosti 1, v nasprotnem primeru pa 0 – ne.

Drugo kriterijsko spremenljivko sem oblikovala iz petih spremenljivk, katerih Cronbachov
koeficient α znaša 0,57. Izračunana je bila kot povprečna vrednost dobljenih vrednosti na
sedmih spremenljivkah. Ker spremenljivke merijo, kako in koliko je članstvo v skupini
določeno, lahko bi rekla tudi dogovorjeno, sem to spremenljivko poimenovala števec
opredelitve članstva. Teh pet spremenljivk je naslednjih:


Glede na način udeležbe je skupina zaprta. Spremenljivka je bila oblikovana iz
spremenljivke način udeležbe: 1 – odprta, 2 – zaprta, 3 – polodprta. Nova
spremenljivka glede na način udeležbe je skupina zaprta je bila merjena v kategorijah
1 – da (vanjo sta bili uvrščeni kategoriji 2 in 3 prejšnje spremenljivke) in 0 – ne (vanjo
je bila uvrščena kategorija 1 prejšnje spremenljivke).



V skupini so predpisani pogoji za vstop v skupino. Spremenljivka je bila sprva
oblikovana kot števec šestih pogojev za včlanitev v skupino: polnoletnost, osebno
ime, treznost od alkohola ali drugih psihoaktivnih substanc, aktivno znanje
slovenskega jezika, spol, plačana članarina. Vsaka od teh šestih spremenljivk je bila
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merjena z 1 – da in 0 – ne. Frekvenčna distribucija (N = 151) kaže, da 47,7 odstotka
skupin nima teh pogojev ali ima zahtevanega samo enega od njih. Zato sem števec
rekodirala v spremenljivko s kategorijami 1 – ima dva ali več pogojev in 0 – nima
pogojev ali ima en zahtevani pogoj za včlanitev.


Skupina ima določen minimum ali (in) maksimum članov, potrebnih za obstoj skupine.
Spremenljivka je oblikovana iz dveh spremenljivk: skupina ima opredeljeno
minimalno število članov in skupina ima opredeljeno maksimalno število članov. Obe
spremenljivki sta bili merjeni v dveh kategorijah: 1 – da in 0 – ne. Nova spremenljivka
skupina ima določen minimum ali (in) maksimum članov, potrebnih za obstoj skupine
je dobila vrednost 1 – da, če je katera koli od omenjenih dveh osnovnih spremenljivk
ali pa sta obe hkrati zavzeli vrednosti 1, v nasprotnem primeru pa 0 – ne.



Skupina ima priporočilo ali pogoj minimalnega števila srečanj, ki naj bi se jih član
udeležil. Spremenljivka je bila merjena v dveh kategorijah: 1 – da in 0 – ne.



V skupini je določen način odhoda iz skupine je bila spremenljivka, ki sem jo tvorila iz
spremenljivke načini odhoda in skupine, kjer je bila kategorija 1 – ni dogovorjenega
načina, 2 – ni dogovorjenega načina, a zaželeno, da član vnaprej pove in se poslovi, in
3 – obstaja dogovorjen način. Kategorije nove spremenljivke v skupini je določen
način odhoda iz skupine so bile 1 – da (kamor sta bili uvrščeni kategoriji 2 in 3
osnovne spremenljivke) in 0 – ne (kamor je bila uvrščena kategorija 1 osnovne
spremenljivke).

Statistične obdelave
Podatki, pridobljeni z vprašalnikom o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah, so bili
obdelani z računalniškim programom SPSS za Windows, v različici 17.0, uporabljene pa so
bile metode deskriptivne in inferenčne statistike. Znotraj deskriptivne statistike so bile
izračunane absolutne in relativne frekvence in mere srednjih vrednosti in razpršenosti
rezultatov za potrebe opisa vzorca. Znotraj inferenčne statistike pa je bila izračunana
faktorska analiza za ugotavljanje latentne strukture lestvic in za izdelavo kriterijskih
spremenljivk za tipologijo. Zanesljivost lestvic je bila preverjena s Cronbachovim
koeficientom α. Vse podhipoteze hipoteze H1 so bile preverjene z χ2-testom, razen H1.2, kjer
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je bila uporabljena korelacijska analiza. Vse podhipoteze hipoteze H2 so bile preverjene s
korelacijsko analizo, le H2.2 je bila preverjena z χ2-testom. Hipoteza H3 je bila preverjena s
korelacijsko analizo.

Rezultati projekta 1
Povezanost stopnje profesionalizacije skupine z izbranimi organizacijskimi
značilnostmi skupin
Povezanost stopnje profesionalizacije31 skupine in izvajanja vrednotenja učinkovitosti
delovanja skupine
Za ugotavljanje predvidene povezanosti med stopnjo profesionalizacije in izvajanjem
vrednotenja učinkovitosti delovanja skupine je bil izveden χ2-test. Iz tabele 7 je razvidno, da
delež skupin, ki vrednotijo učinkovitost delovanja skupine, narašča z intenziteto vključenosti
skupine v sistem strokovne pomoči.

Tabela 7: Izvajanje vrednotenja učinkovitosti skupin glede na stopnjo profesionalizacije skupine (f
in %)
Stopnja
profesionalizacije
skupine
Ne ali pa šibko
Srednje vključena
Močno vključena
Skupaj

f
16
10
4
30

Vrednotenje učinkovitosti
delovanja skupine
da
ne
%
f
31,4
35
17,5
47
8,7
42
19,5
124

Skupaj
%
68,6
82,5
91,3
80,5

f
51
57
46
154

%
100
100
100
100

Vrednost χ2(2) = 8,15, p < 0,05, iz česar sledi, da obstaja statistično pomembna povezava
med stopnjo profesionalizacije skupine in izvajanjem vrednotenja učinkovitosti skupine.
Vrednost koeficienta Cramerjev V je 0,23, kar nakazuje nizko do srednjo povezanost. Torej

31

V poglavju večinoma uporabljam ime spremenljivke stopnja profesionalizacije skupine, ki jo na posameznih
mestih nadomestim s pojasnjevalnim pojmom stopnja vključenosti skupine v sistem strokovne pomoči, kadar
želim posebej poudariti njen odnos do strokovne pomoči.
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skupine, ki so manj intenzivno vključene v sistem strokovne pomoči, v splošnem tudi manj
vrednotijo učinkovitost lastnega delovanja. Ta rezultat je delno pričakovan tudi z vidika
formalnega delovanja strokovne pomoči, ki mora dokazovati, da je učinkovita oz. da imajo
njeni uporabniki korist od izvajanja strokovnih programov oz. od svoje udeležbe v njih.

Vendar na ta rezultat ne vplivajo zgolj zunanje zahteve po dokazovanju učinkovitosti
strokovne pomoči, na primer zahteve ministrstev kot financerjev ali javnosti. Vključeni vodje
skupin v raziskavi so bili namreč vprašani, če in če da, kako spremljajo učinkovitost skupine.
Eden od možnih načinov vrednotenja učinkovitosti dela skupine je bil tudi, da člane
povprašajo o počutju po koncu srečanja, kjer gre za zelo neformalno obliko preverjanja
dogajanja v skupini in posredno merjenje učinkovitosti. In če so se vodje skupin opredelili, da
ne spremljajo učinkovitosti delovanja, je to pomenilo, da na nobenega od načinov ne
vrednotijo lastnega dela, tudi ne vprašajo članov po počutju ob koncu srečanja. Menim, da
gre tu za vpliv paradigme delovanja skupine. Skupine, ki niso vključene v sistem strokovne
pomoči na podlagi merjenih parametrov ali so vanj le šibko vključene, so skupine, kjer se
člani srečujejo in si pomagajo med seboj v neformalnem kontekstu (manj je prisotnih
strokovnjakov, šibkeje so vključene v strokovni sistem, šibkeje birokratizirane). Zato sklepam,
da skupine, katerih namen je zgolj medsebojna pomoč članov in ki niso odvisne od
financiranja ali kake druge oblike podpore oz. nadzora s strani zunanjih institucij družbene
moči, imajo manj potreb po tem, da bi učinkovitost delovanja eksplicitno merile. Na to so
nakazovali tudi komentarji, dodani nekaterim vprašalnikom, ki so jih vodje pripisali k
vprašanju glede obstoja vrednotenja skupine in so vsebinsko obsegali stališča: »ne merimo,
saj to ni namen, člani hodijo na srečanja, če jim pomagajo« ali pa »ni potrebno, na srečanja
prihaja večina članov«. V teh primerih skupin se torej predvideva, da številčnost udeležbe
pomeni zadovoljstvo s skupino in to zmanjšuje potrebo po evalvaciji učinkovitosti delovanja
skupine.
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Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in števila določenih ali dogovorjenih vlog v
skupini
Povezanost profesionalizacije skupine s številom določenih ali dogovorjenih vlog v skupini
sem preverjala s korelacijsko analizo. Glede na rezultat (N = 150) r = –0,121, p = 0,141, lahko
zaključim,

da

mi

ni

uspelo

dokazati

statistično

pomembne

povezanosti

med

spremenljivkama. Pričakovala sem, da bo z naraščanjem vključenosti skupine v sistem
strokovne pomoči pomembno padalo povprečje števila določenih vlog v skupini. Osnova za
to predpostavko je bilo razmišljanje, da čim bolj je skupina vključena v sistem strokovne
pomoči, tem bolj dimenzije vodenja oz. koordiniranja skupine tendirajo oz. se centralizirajo v
ozkem naboru oseb, v ekstremni situaciji v eni osebi. Možni vzrok za ta rezultat je, da je tudi
strokovni paradigmi dela s SS in PS (verjetno pa bi to lahko veljalo na splošno tudi za druge
oblike dela z različnimi ciljnimi skupinami) lastno zavedanje, da je za kakovostno delo
skupine potrebno, da so člani maksimalno udeleženi, in to ne le znotraj vsebinskega
delovanja, temveč tudi na organizacijski ravni.

Postavlja pa se mi vprašanje, ali bi bil rezultat kaj drugačen, če bi preverjala obstoj
povezanosti med strokovnim vodenjem skupin in dogovorjenim številom vlog v skupini. To
sem preverila s t-testom. Tabela 8 prikazuje mere opisne statistike za t-test. Višja je
povprečna vrednost števila vlog v skupini, kjer vodja ni strokovni delavec (M = 2,68, SE =
0,19) kot pa v skupini, kjer je vodja strokovni delavec (M = 2,24, SE = 0,19). Ta razlika ni
signifikantna t(146,4) = 1,65, p = 0,100. Torej mi tudi tega ni uspelo dokazati, da bi v
splošnem obstajale razlike v dogovorjenem številu vlog v SS in PS glede na to, ali jih vodijo
strokovni delavci ali ne. Ta rezultat podpira prejšnji zaključek, da je očitno tudi pri
strokovnem delu jasno zavedanje, da se participacija članov nanaša tako na vsebinske
dimenzije kot tudi na vloge v skupini (in morda še na kake druge izvedbene vidike, ki pa jih tu
nisem preverjala).

Tabela 8: Prikaz mer opisne statistike za t-test

Števec vlog v
skupini

Strokovno vodenje

N

M

SD

SeM

vodja ni strok. del.

91

2,68

1,800

0,189

vodja je strok. del.

63

2,24

1,510

0,190
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Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in obveščanja javnosti o skupini
Z χ2-testom sem preverjala pomembnost povezanosti stopnje profesionalizacije skupine in
obveščanja javnosti o skupini. Tabela 9 prikazuje, da javnost o skupini najintenzivneje
obveščajo tiste SS in PS, ki so srednje vključene v sistem strokovne pomoči, sledijo jim
skupine, ki niso ali pa so le šibko vključene, medtem ko najmanj obveščajo močno vključene
skupine v sistem strokovne pomoči.

Tabela 9: Obveščanje javnosti glede na stopnjo profesionalizacije skupine (f in %)
Stopnja
profesionalizacije
skupine
Ne ali pa šibko
Srednje vključena
Močno vključena
Skupaj

f
27
24
29
80

Obveščanje javnosti o skupini
ne
da
%
f
%
51,9
25
48,1
40,7
35
59,3
61,7
18
38,3
50,6
78
49,4

Skupaj
f
52
59
47
158

%
100
100
100
100

Statistično pomembnih razlik med intenziteto vključenosti skupine v sistem strokovne
pomoči in obveščanjem javnosti o skupini mi ni uspelo dokazati, χ2(2) = 4,68, p = 0,096.
Razlike bi sicer bilo mogoče pričakovati v obeh smereh. Prva je ta, da bi skupine, ki so bolj
vključene v sistem strokovne pomoči, tudi bolj obveščale javnost o delovanju skupine že zgolj
s formalnega vidika, ker so strokovne oblike pomoči večinoma javne, da dosežejo čim večjo
množico potencialnih članov itd. Obenem bi bilo pričakovati, da skupine, ki delujejo po
sistemu dvanajstih korakov, manj obveščajo javnost o skupini, saj delujejo v skladu z
načelom anonimnosti, neprofitnosti in nepromocije. Druga smer razmišljanja pa bi bila ta, da
šibkeje vključene skupine v sistem strokovne pomoči potrebujejo za novačenje članov dobro
poznavanje skupin v javnosti, kar bi vodilo do sklepa, da bodo zavzetejše pri obveščanju
javnosti o lastnem delovanju. Ne glede na hipotetične predpostavke mi ni uspelo dokazati
statistično pomembnih razlik med skupinami glede na intenziteto njihove vključenosti v
sistem strokovne pomoči.
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Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in pogostosti srečanj
Tudi za preverbo te hipoteze je bil uporabljen χ2-test. Tabela 10 kaže, da je med skupinami,
ki niso vključene ali pa so šibko vključene v sistem strokovne pomoči, največji delež takih, ki
se srečujejo tedensko ali pogosteje. Čim bolj so vključene v sistem strokovne pomoči, tem
manjši je delež tedenskih srečanj.

Tabela 10: Pogostost srečanj glede na stopnjo profesionalizacije skupine (f in %)
Stopnja
profesionalizacije
skupine
Ne ali pa šibko
Srednje vključena
Močno vključena
Skupaj

Pogostost srečanj
tedensko ali
na 2 tedna
pogosteje
ali redkeje
f
%
f
%
40
76,9
12
23,1
22
37,3
37
62,7
15
31,9
32
68,1
77
48,7
81
51,3

Skupaj
f
52
59
47
158

%
100
100
100
100

Obstaja signifikantna povezanost med stopnjo profesionalizacije skupine in frekvenco njenih
srečanj, χ2(2) = 24,95, p < 0,001. Vrednost koeficienta Cramerjev V je –0,40, kar pomeni
močno povezanost med intenziteto vključenosti skupine v sistem strokovne pomoči ter
frekvenco srečanj SS in PS. Velja torej, da čim manj so skupine profesionalizirane, tem
pogostejša so njihova srečanja. To se ujema tudi z mnenjem Lamovčeve (1998), ki trdi, da so
skupine za samopomoč bolj nadomestna neformalna socialna mreža kot pa alternativa
strokovni pomoči. Čim bolj je torej skupina nadomestna oz. dodatna neformalna socialna
mreža, tem več naj bi ponujala možnosti za pogostejša srečanja. Hkrati pa je razumljivo tudi,
da čim bolj je skupina vključena v sistem strokovne pomoči, tem večja je verjetnost, da bo
redkeje izvajana, še posebej, če skupina ni del redne tedenske delovne obveze strokovnega
delavca ali del programa, ki se intenzivno tedensko izvaja.

Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in trajanja članstva v skupini
Za ugotavljanje razlik glede povprečnega trajanja članstva v skupini med različno intenzivno
vključenimi skupinami v sistem strokovne pomoči je bil izveden χ2-test. Iz tabele 11 je
razvidno, da povprečno trajanje članstva več kot štiri leta pada z večanjem stopnje
vključenosti v sistem strokovne pomoči. Z metodološkega vidika bi bilo korektneje uporabiti

113

Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji

Pearsonov korelacijski koeficient, vendar zbrani podatki niso bili na razmernostni ravni,
temveč so bili merjeni po kategorijah.
Tabela 11: Povprečno trajanje članstva v skupini glede na stopnjo profesionalizacije skupine (f in %)
Stopnja
profesionalizacije
skupine
Ne ali pa šibko
Srednje vključena
Močno vključena
Skupaj

Trajanje udeležbe
do 2 let
od 2 do 4 leta
f
%
F
%
8
18,2
3
6,8
17
32,1
10
18,9
8
19,0
14
33,3
33
23,7
27
19,4

več kot 4 leta
f
%
33
75.0
26
49,1
20
47,6
79
56,8

Skupaj
f
44
53
42
139

%
100
100
100
100

Med stopnjo profesionalizacije skupine in običajnim trajanjem članstva v skupini obstaja
pomembna povezanost, χ2(4) = 14,05, p < 0,01. Vrednost kontingenčnega koeficienta je
–0,30, kar pomeni srednjo povezanost med stopnjo profesionalizacije skupine in običajnim
trajanjem udeležbe v SS in PS. Pričakovala sem linearno zvezo med intenziteto vključenosti
skupine v sistem strokovne pomoči in trajanjem udeležbe na srečanjih skupine, kar pa se ni
potrdilo. Predvidevam, da je k dobljenemu rezultatu dodala svoj vpliv tudi vrsta skupine
glede na tematiko, zaradi katere se srečuje. To bi bilo treba preveriti v nadaljevanju
raziskovanja. Seveda lahko svoje prispeva tudi izbor parametrov, po katerih so bile skupine
uvrščene v kategorije vključenosti v sistem strokovne pomoči. Morda bi bili ob drugače
izbranih parametrih rezultati bolj linearno razporejeni. Najjasnejša situacija za interpretiranje
dobljenih rezultatov je pri skupinah, ki niso vključene v sistem strokovne pomoči ali so
vključene le šibko. Trajanje članstva v teh skupinah je najdaljše. Tu je spet na mestu
argument Lamovčeve (1998), ki trdi, da so skupine za samopomoč bolj nadomestna socialna
mreža kot pa alternativa strokovni pomoči, zato bi jo morali tako presojati tudi glede trajanja
članstva.

Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in stalnosti funkcije vodenja skupine
Tudi statistično pomembnost te povezave sem preverjala z χ2-testom. Tabela 12 kaže, da je
bistveno večji delež skupin, kjer je funkcija vodenja stalna, med tistimi skupinami, ki so
intenzivneje vključene v sistem strokovne pomoči, v primerjavi s skupinami, ki niso ali pa so
vanj le šibko vključene.
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Tabela 12: Trajanje funkcije vodenja glede na stopnjo profesionalizacije skupine (f in %)
Stopnja
profesionalizacije
skupine
Ne ali pa šibko
Srednje vključena
Močno vključena
Skupaj

Trajanje funkcije vodenja
se menja
stalna
f
%
f
32
61,5
20
11
18,6
48
5
10,6
42
48
30,4
110

Skupaj
%
38,5
81,4
89,4
69,6

F
52
59
47
158

%
100
100
100
100

Vrednost χ2(2) = 36,37, p < 0,001 vodi do sklepa, da obstaja pomembna povezanost med
stopnjo profesionalizacije skupine in trajanjem funkcije vodenja. Vrednost koeficienta
Cramerjev V je 0,48, kar pomeni močno povezanost med stopnjo profesionalizacije skupine
in trajanjem funkcije vodenja. Iz tega izhaja sklep, da čim bolj so skupine vključene v sistem
strokovne pomoči, tem manj je možnosti, da bi se vloga vodje izmenjevala med člani.
Razumljivo je, da se vloga vodje menja med člani tam, kjer je tudi status vodje opredeljen na
način, da je vodja eden izmed članov, ki trenutno koordinira delovanje skupine. To je npr.
opazno pri skupinah dvanajstih korakov, ki delovanje skupine gradijo na postavljenih pravilih
oz. dvanajstih izročilih, ne pa na funkciji oz. posamezniku. V nasprotju s tem so skupine, ki jih
v večji meri vodijo strokovni delavci, bolj pod vplivom funkcije vodenja kot zunanjih pravil
delovanja skupine. V njih ima vodja več moči za usmerjanje dela. Poleg tega se predvideva,
da strokovni delavec ni eden izmed članov po statusu, od tod tudi njegova moč.

Povezanost stopnje profesionalizacije skupine z naravnanostjo do strokovne
pomoči
Povezanost stopnje profesionalizacije skupine z oceno vodij skupin glede poznavanja SS in
PS s strani strokovnih delavcev
Kakšna je statistična pomembnost povezanosti med stopnjo profesionalizacije skupine in
ocenami njihovih vodij glede poznavanja SS in PS s strani strokovnih delavcev, sem
ugotavljala s korelacijsko analizo. Pearsonov korelacijski koeficient znaša r = 0,19, p < 0,05,
N = 157. Dobljene rezultate bi bilo mogoče razumeti na naslednji način. Čim bolj so vodje
vključeni v sistem strokovne pomoči, tem bolj lahko na osnovi lastnega poznavanja skupin
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posplošujejo poznavanje drugih strokovnih delavcev in več imajo izkušenj, ko zaradi
njihovega vodenja SS ali PS tudi njihovi strokovni delavci bolje poznajo tovrstne skupine.
Hkrati so skupine, ki jih vodijo, lahko bližje sistemu strokovne pomoči. Vodje skupin, ki so
zelo šibko vključene v ta sistem, pa so v drugačni situaciji. Pogosto gre v tem primeru za
skupine, ki obstajajo kot alternativa strokovni pomoči in glede katerih obstaja v stroki večje
nepoznavanje ali ambivalentna naravnanost, ki tovrstno nepoznavanje generira.

Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in ocen vodij skupin glede splošnega stališča
strokovnih delavcev do SS in PS
Za ugotavljanje razlik glede ocene stališč strokovnih delavcev do SS in PS med različno
intenzivno vključenimi skupinami v sistem strokovne pomoči je bil izveden χ2-test. Tabela 13
prikazuje, da ocena naklonjenosti do SS in PS narašča s stopnjo profesionalizacije skupine.

Tabela 13: Stališča strokovnih delavcev do SS in PS glede na stopnjo profesionalizacije skupine (f
in %)
Stopnja
profesionalizacije
skupine
Ne ali pa šibko
Srednje vključena
Močno vključena
Skupaj

Stališče strokovnih delavcev do skupin
naklonjeni
nevtralni
niso naklonjeni
f
%
f
%
F
%
27
51,9
17
32,7
8
15,4
37
63,8
19
32,8
2
3,4
39
83,0
8
17,0
0
0,0
10
6,4
103
65,6
44
28

Skupaj
f
52
58
47
157

%
100
100
100
100

Ta povezanost je statistično pomembna, χ2(2) = 16,98, p < 0,01. Torej med stopnjo
profesionalizacije skupine in oceno vodje skupine glede splošnega stališča strokovnih
delavcev do SS in PS obstaja signifikantna pozitivna povezanost. Vrednost kontingenčnega
koeficienta je 0,31, kar pomeni, da je ta povezanost srednja. Podobno kot pri prejšnji
hipotezi lahko tudi tu trdim, da je dobljeni rezultat mogoče razumeti skozi perspektivo vodje.
Čim intenzivneje je skupina povezana s sistemom strokovne pomoči, tem več možnosti ima
vodja, da je v sodelovalnem odnosu s strokovnimi delavci, zato pogosteje ocenjuje, da
strokovni delavci pokažejo naklonjen odnos do SS in PS.
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Povezanost stopnje profesionalizacije skupine in ocen vodij skupin glede pomena
sodelovanja z nosilci strokovne pomoči za kakovostno delovanje skupine
Da bi ugotovila, kakšna je povezava med različno intenzivno vključenimi skupinami v sistem
strokovne pomoči in oceno njihovih vodij glede pomena sodelovanja z nosilci strokovne
pomoči, je bila izvedena korelacijska analiza. Vrednost Pearsonovega koeficienta r = 0,49, p <
0,001, N = 142. Menim, da so ti rezultati izjemno povedni, saj nakazujejo umeščanje
strokovne pomoči v SS in PS. Čim bolj so skupine vključene v sistem strokovne pomoči, tem
bolj njihovi vodje menijo, da je strokovna pomoč pomembna za kakovost delovanja skupine
in posameznikovega soočanja s tematiko, zaradi katere je skupina ustanovljena.
Predvidevam, da to nastopi zaradi strokovnega referenčnega okvira pri strokovnih delavcih.
Ta predpostavlja razumevanje dogajanja v SS in PS, njihov pomen in pozicijo do drugih oblik
pomoči skozi konceptualni okvir posamezne stroke. Seveda je poudarjanje povezanosti med
stopnjo vključenosti skupine v sistem strokovne pomoči in pomenom sodelovanja s
strokovnimi delavci do neke mere logično pričakovano, kajti vsaj PS v osnovi izvajajo
strokovni delavci, torej je upravičeno pričakovati, da bo pomen, pripisan strokovnemu
delovanju, toliko večji. Vendar je hkrati tudi res, da je bilo teh skupin v vzorcu le 13,6
odstotka (N = 162), zato lahko trdim, da nedvoumnosti dobljenih rezultatov ni mogoče
pripisovati zgolj sovplivanju te spremenljivke.

Povezanost stopnje profesionalizacije skupine z dejavniki, ki otežujejo
delovanje skupine

Korelacijska analiza je bila izvedena med stopnjo profesionalizacije skupine in vsemi
dejavniki, ki otežujejo delovanje skupine. Tabela 14 prikazuje povezave med stopnjo
profesionalizacije skupine in tistimi dejavniki, za katere so se pokazale statistično pomembne
povezave. Prikazane povezave so razvrščene padajoče po statistični pomembnosti in moči.
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Tabela 14: Povezanost dejavnikov, ki otežujejo delovanje skupine in stopnjo profesionalizacije
skupine in njihove statistične pomembnosti
Dejavniki, ki otežujejo delovanje skupine
Preobremenjeni in utrujeni vodje skupine.
Strokovni delavci premalo poznajo delovanje skupine.
Člani, ki motijo delo skupine.
Pomanjkanje informacij, kako priti do sredstev.
Pomanjkanje materialnih sredstev.
Pomanjkanje usposobljenih voditeljev skupine.
Pomanjkanje javne ozaveščenosti o tematiki skupine.
Pomanjkanje mreže z drugimi skupinami.

N
156
153
156
149
155
153
150
145

r
0,31
–0,27
0,27
0,23
0,22
0,19
–0,18
0,17

Sig.
0
0,001
0,001
0,006
0,006
0,022
0,025
0,042

Kot je razvidno iz prejšnje tabele, so ocene treh dejavnikov statistično pomembno povezane
s stopnjo profesionalizacije skupine na ravni p < 0,001, in sicer so to naslednji dejavniki:
preobremenjeni in utrujeni vodje skupine, strokovni delavci ne menijo, da bi premalo poznali
delovanje SS in PS, in člani, ki motijo delo skupine. Moč teh povezav je srednja. Logično
pojasnljivo je, da se te značilnosti dela s SS in PS v pomembno večji meri pojavljajo v
skupinah, ki so v sistem strokovne pomoči intenzivneje vključene. Če so strokovni delavci
vodje ali spodbujevalci in svetovalci v skupini, jim to prinaša dodatne delovne obveznosti.
Torej čim bolj so skupine profesionalizirane, tem verjetneje je, da njihov vodja ocenjuje, da
so vodje preobremenjeni. Enako smiselno je povezana ocena, da preslabo poznavanje SS in
PS ni dejavnik, ki bi oteževal delo skupine. Čim bolj so namreč skupine profesionalizirane,
tem bolj njihovi vodje poznajo te skupine. Podobna interpretacija te povezanosti nastopa pri
hipotezi, kjer sem preverjala povezanost med stopnjo profesionalizacije skupine in ocenami
njihovih vodij glede poznavanja SS in PS na strani strokovnih delavcev. Tretji dejavnik
oteževanja delovanja skupine so t. i. moteči člani, kar je primernejša dikcija za strokovne
kontekste (čeprav tudi v skupini prihaja do normiranja vedenja njenih članov, zato je tudi
tam določeno vedenje nesprejeto in sankcionirano).

Na ravni statistične pomembnosti p < 0,01 pa nastopata dva dejavnika, ki se oba nanašata na
pomanjkanje sredstev (posredni: pomanjkanje informacij, kako priti do sredstev, in
neposredni: pomanjkanje materialnih sredstev). Moč povezave je nizka do srednja. Torej se
skupine, ki so intenzivneje vključene v sistem strokovne pomoči, v večji meri srečujejo s
težavami pomanjkanja sredstev za lastno delovanje. Razlog za te rezultate je lahko v tem, da

118

Rezultati projekta 1

imajo profesionalizirane skupine večje potrebe po materialnih virih (kot so občasni honorarji
za vabljene strokovne delavce, materialni viri za sodelovanje v mrežah pomoči idr.). V
nasprotju z njimi pa neformalne, neprofesionalizirane skupine, katerih glavna namena sta
srečevanje in izmenjevanje izkušenj, ne potrebujejo drugih virov kot prostor. Marsikatere
problem prostora rešujejo tako, da se dobivajo na domovih članov ali pa jim prostor (za
simbolično ceno) odstopi kaka druga organizacija.

Na ravni statistične pomembnosti p < 0,05 pa nastopajo najšibkejše povezanosti med
stopnjo profesionalizacije skupine in tremi vrstami pomanjkanja: usposobljenosti vodij
skupine, javne ozaveščenosti o tematiki skupine in mreže z drugimi skupinami. Ker gre za
višjo raven statistične pomembnosti ugotovljenih povezanosti, so te manj pomembne kot
prej opisane. Pa vendarle navajajo k dejstvu, da določena mera vključenosti v sistem
strokovne pomoči predvideva določeno usposobljenost vodje skupine (kar je bližje
strokovnemu pojmovanju vodje kot laičnemu) ter določeno odprtost in prepoznavnost
skupine navzven. Možno je, da se ta del rezultatov pokriva s potrebami, ki jih imajo skupine
glede lastne usmeritve v družbeno delovanje (povečevati prepoznavanje tematike skupin in
medsebojnega sodelovanja, oboje zaradi večjega vpliva na mesto, ki ga posamezni skupini
določa družba).

Tipologija skupin za samopomoč in podpornih skupin

V razdelku Spremenljivke je opisan način tvorjenja glavnih kriterijskih spremenljivk, v tem
delu pa bom pojasnila, kako so bili tvorjeni tipi skupin in kateri so. Izračunani sta bili
aritmetični sredini za vsako kriterijsko spremenljivko. Za števec institucionalizacije skupine je
ta znašala M = 4,61, SD = 2,28, za števec opredelitve članstva pa M = 1,76, SD = 1,41.
Aritmetični sredini sta bili mejni vrednosti pri oblikovanju novih možnih vrednosti
spremenljivk. Spremenljivka števec institucionalizacije skupine je bila preoblikovana v
spremenljivko z dvema kategorijama: 1 – manj institucionalizirana, ki je zavzemala vrednosti
od 0 do vključno 4 prvotnega števca, in 2 – bolj institucionalizirana, ki je zavzemala vrednosti
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5–7 prvotnega števca. Spremenljivka števec opredelitve članstva je bila na enak način
preoblikovana v spremenljivko z dvema kategorijama: 1 – manj opredeljeno članstvo, ki je
zavzemala vrednosti od 0 do 2, ter 2 – bolj opredeljeno članstvo, ki je zavzemala vrednosti od
vključno 2 do 5 prvotnega števca. Vsaka enota raziskovanja je bila na podlagi prejšnjih dveh
kriterijev uvrščena v eno od štirih skupin, ki sem jih poimenovala tako, kot prikazuje tabela
15.

Tabela 15: Dobljeni tipi skupin glede na kriterijski spremenljivki
Manj opredeljeno članstvo
<2
Manj institucionalizirana
≤4
Bolj institucionalizirana
>4

Bolj opredeljeno članstvo
≥2

neinstitucionalizirana odprta

neinstitucionalizirana zaprta

institucionalizirana odprta

institucionalizirana zaprta

Oglejmo si, kakšno je prekrivanje dobljene tipologije s tipologijo SS in PS, ki je osnovana zgolj
kriteriju tematike, zaradi katere skupina deluje. Kot je bilo že omenjeno v opisu vzorca obeh
projektov, sem SS in PS razvrstila na naslednja področja:









odvisnosti,
težave v duševnem zdravju,
kronične bolezni,
za svojce ali starše oseb s težavami ali diskriminiranih oseb,
osebe s posebnimi potrebami,
različne življenjske situacije,
za starejše,
različne oblike spolne usmerjenosti.

Tabela 16 kaže, da na osnovi take razporeditve frekvenc lahko trdimo, da ni popolnega
prekrivanja med tipom skupine po kriterijih institucionaliziranosti in opredeljenosti članstva
in tipom skupine glede na tematiko, ki jo skupina pokriva. To vodi do sklepa, da tipologija na
osnovi tematike skupine bolj malo pove, kakšne skupine tvorijo posamezni tip. Pravzaprav še
več, ne le da bolj malo povedo, temveč so znotraj tipa zelo heterogene množice tipov skupin.
Do podobnih ugotovitev prihaja Borkmanova (1999). Pri nas je primer tega naslednji. Z
organizacijskega vidika lahko isti tematski tipi skupin vsebujejo skupine, ki so v celoti
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samoorganizirane (denimo AA) ali pa so bile ustanovljene na pobudo neke ustanove in
znotraj te tudi delujejo (na primer podporne skupine za svojce alkoholikov znotraj CSD).

Tabela 16: Ustvarjeni tipi skupin glede na tipe skupin po tematiki združevanja (f, %)

Tip skupine
po tematiki

neinstituc.
odprte
%
f

Tip skupine po dveh kriterijih
neinstituc.
instituc.
zaprte
odprte
%
%
f
f

instituc.
zaprte
%
f

Skupaj
f

%

Odvisnosti

11

57,9

4

21,1

0

0,0

4

21,1

19

100

Tež. v duš. zdravju

2

12,5

0

0,0

6

37,5

8

50,0

16

100

Kronične bolezni

6

33,3

0

0,0

6

33,3

6

33,3

18

100

Svojci in starši

8

20,5

8

20,5

8

20,5

15

38,5

39

100

Osebe s pos. potr.

0

0,0

2

25,0

4

50,0

2

25,0

8

100

Življ. situacije

0

0,0

1

10,0

1

10,0

8

80,0

10

100

Starejši

6

20,0

6

20,0

8

26,7

10

33,3

30

100

Spol. usmerjenost

1

100

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

100

Skupaj

34

24,1

21

14,9

33

23,4

53

37,6

141

100

Opisana tipologija, ki sem jo dobila z upoštevanjem kriterijskih spremenljivk števec
institucionaliziranosti skupine in števec opredeljenosti članstva, je le eden od načinov ali,
bolje rečeno, poskusov razvrščanja skupin po izbranih kriterijih. Kot sem omenila že v
teoretičnih izhodiščih, pri vsakem razvrščanju pride do redukcije mnoštva informacij in
zanemarjanja določenih kvalitet raziskovanega fenomena. Tako je pričujoča tipologija zgolj
ena izmed možnih perspektiv pogleda na fenomen SS in PS, in ker osvetli fenomen iz enega
zornega kota, zanemari njegove druge vidike. Na težavnost raziskovanja širokega polja, kot
so SS in PS, opozarjajo mnogi avtorji (Nylund, 2000; Schubert in Borkman, 1991), ki so
poskušali izdelati pregled stanja in tipologijo na osnovi pridobljenih podatkov. Raznovrstnost
skupin je težko zajeti v nekaj kategorijah, ne da bi pri tem tvegali preveliko mero
posploševanja.

Največji pomen tipologije vidim v tem, da je lahko konstitutivna osnova za ustanavljanje
matičnega središča. Ta potrebujejo poznavanje polja, da lahko nudijo maksimalno podporo
delujočim skupinam in so hkrati informator o njihovem delovanju (White in Madara, 2002).
Velja namreč, da čim bolj poznajo specifične vidike delovanja posameznih skupin, tem bolj
jim lahko približajo lastno delovanje oz. bolj lahko rastejo od spodaj navzgor oz. po načelih
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samoorganizacije. So pa še drugi razlogi, zakaj je tipologija lahko pomembna, in sicer se z
njeno uporabo veča ozaveščenost javnosti o obstoju skupin in razlikah med njimi, posredno
prek njih promovira govor o temah, zaradi katerih te skupine delujejo, krepi njihovo
poznavanje in posledično njihovo detabuiziranje.
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Interpretacija rezultatov projekta 1 in razprava
Tabela 17 prikazuje rezultate projekta 1, kjer sem jih razvrstila padajoče glede na raven
statistične pomembnosti, znotraj posamezne ravni statistične pomembnosti pa so razvrščene
padajoče po moči povezave med neodvisno spremenljivko stopnja profesionalizacije skupine
in posamezno odvisno spremenljivko.

Tabela 17: Zbirna tabela rezultatov za projekt 1
Povezanost med stopnjo profesionalizacije skupine in
statistično pomembne na ravni p < 0,001
Pomen sodelovanja z nosilci strokovne pomoči za kakovostno delovanje skupine.
Pogostost srečanj skupine.
Stalnost vodenja.
Dejavniki, ki otežujejo delo – preobremenjeni in utrujeni vodje skupine.
Dejavniki, ki otežujejo delo – strokovni del. premalo poznajo delovanje skupine.
Dejavniki, ki otežujejo delo – člani, ki motijo delo skupine.
statistično pomembne na ravni p < 0,01
Stališče strokovnih delavcev do SS in PS.
Trajanje članstva v skupini.
Dejavniki, ki otežujejo delo – pomanjkanje informacij, kako priti do sredstev.
Dejavniki, ki otežujejo delo – pomanjkanje materialnih sredstev.
statistično pomembne na ravni p < 0,05
Izvajanje vrednotenja učinkovitosti.
Splošno poznavanje SS in PS na strani strokovnih delavcev.
Dejavniki, ki otežujejo delo – pomanjkanje usposobljenih vodij skupine.
Dejavniki, ki otežujejo delo – pomanjkanje javne ozaveščenosti o tematiki
skupine.
Dejavniki, ki otežujejo delo – pomanjkanje mreže z drugimi skupinami.

smer in moč
povezave

0,49
–0,40
0,38
0,31
–0,27
0,27
smer in moč
povezave

0,31
–0,30
0,23
0,22
smer in moč
povezave

0,23
0,19
0,19
–0,18
0,17

Razpravo začenjam z ugotovitvami, ki izhajajo iz rezultatov na ravni statistične pomembnosti
p < 0,001 in tako predstavljajo najzanesljivejše rezultate. Močna povezanost nastopa med
stopnjo profesionalizacije skupine in oceno, da sodelovanje skupine s strokovnimi delavci
vodi do kakovostnejšega delovanja skupine. Prav tako je stopnja profesionalizacije skupine
močno negativno povezana s pogostostjo srečanj skupine in pozitivno povezana s stalnostjo
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vodenja. Te povezanosti vodijo do naslednjega sklepa. Čim bolj so skupine vključene v
sistem strokovne pomoči, tem pogosteje njihovi vodje menijo, da je sodelovanje s
strokovno pomočjo pomembno za kakovost delovanja skupine, redkeje se skupina srečuje
in pogosteje je funkcija vodenja skupine stalna.32 Kot sem že omenila v besedilu poglavja pri
pojasnjevanju rezultatov, je en del teh rezultatov gotovo povezan z dejstvom, da marsikatere
SS in večino PS v osnovi izvajajo strokovni delavci, iz česar izhaja, da bo pomen, ki ga
pripisujejo strokovnemu delovanju, toliko večji. Vendar je bilo PS v vzorcu le 13,6 odstotka
(N = 162), zato lahko trdim, da nedvoumnosti dobljenih rezultatov ni mogoče pripisovati
zgolj sovplivanju te spremenljivke.

Povezanost med profesionalizacijo skupine in pozitivno naravnanostjo vodij do sodelovanja s
strokovno pomočjo, ki naj bi prispevala h kakovosti delovanja skupine, se med rezultati
raziskav mnogokrat pojavlja. Strokovni delavci s(m)o bili vendarle šolani v smeri določene
stroke pomoči in vsaka znanost in stroka, ki iz nje izhaja, predstavlja določen nabor
predpostavk razumevanja posameznika in skupin ljudi in njihovega delovanja v različnih
kontekstih. Razumljivo je, da strokovnjak doživlja posameznika in skupine ljudi skozi ta nabor
predpostavk, sočasno pa to vpliva tudi na njegovo delo z njimi in posledično na verjetje, da je
posamezna stroka pomembna za večanje kakovosti življenja teh posameznikov in skupin
ljudi. Od tod tudi prepričanje, da je sodelovanje s strokovno pomočjo pomembno za
kakovostno delovanje SS in PS.

Menim, da sodelovanje SS in PS s strokovno pomočjo lahko vodi do dviga kakovosti
delovanja skupine. Ni pa nujno, da je tako. Predvsem takrat, kadar se strokovnjaki ne
zavedajo specifik SS in PS, lahko predvsem v SS zavirajo procese medsebojne pomoči in
začnejo, denimo, vezati skupino nase oz. jo postavljati v odvisno razmerje od pomoči
strokovnjaka. Podoben primer opisuje Lamovčeva (1998), ko so člani skupine za samopomoč
po vključitvi strokovnjaka v skupino začeli govoriti o terapevtu in terapevtskih nalogah.
Druga situacija, kjer je sodelovanje s strokovno pomočjo lahko škodljivo, je na področju že
samoorganiziranih skupin, ki učinkovito delujejo, a je paradigma njihovega delovanja

32

Ta povezanost ne prejudicira kavzalnosti. Opomba velja za vse v nadaljevanju prikazane ugotovljene
povezave.
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nasprotna paradigmi v strokovnih krogih. Tam bi pretirano vpletanje strokovnjakov lahko
vodilo do spreminjanja paradigme skupine.

Druga od prejšnjih ugotovitev je, da čim manj so skupine profesionalizirane, tem pogostejša
so njihova srečanja. Če so skupine manj profesionalizirane, pomeni, da so manj formalne,
več je poudarka na samoorganizaciji in medsebojni pomoči. Take skupine so torej bližje
neformalni socialni mreži kot strokovni pomoči. Kot rečeno, to stališče zagovarja tudi
Lamovčeva (1998), ko trdi, da so v osnovi skupine za samopomoč bolj podobne
nadomestnim socialnim mrežam kot pa alternativa strokovni pomoči. In velja tudi nasprotno,
čim bolj je skupina profesionalizirana, tem manjša bo frekvenca njenih srečanj, še posebej,
če skupina ni del redne (na primer tedenske) delovne obveze strokovnega delavca ali del
programa, ki se izvaja intenzivno (na primer tedensko).

Tretja ugotovitev vodi do sklepa, da čim bolj so skupine profesionalizirane, tem večja je
verjetnost, da bo vloga vodje stalna. V skupinah, ki so intenzivneje vključene v sistem
strokovne pomoči ali jih strokovni delavci celo vodijo, ima vloga vodje večjo funkcijo kot
zunanja pravila delovanja skupine, ki bi to vlogo lahko nadomestila. V takih skupinah ima
vodja več moči za usmerjanje dela, hkrati pa se predvideva, da strokovni delavec ni eden
izmed članov po statusu, temveč vsaj koordinator, moderator, izobraževalec. Več je
verjetnosti, da se vloga vodje menja med člani tam, kjer je tudi status vodje opredeljen na
način, da je vodja eden izmed članov, ki trenutno koordinira delovanje skupine. To je npr.
jasno deklarirano v skupinah dvanajstih korakov, ki delovanje skupine gradijo na dvanajstih
izročilih, ne pa na funkciji oz. posamezniku.

Četrta ugotovitev, ki izhaja iz rezultatov, katerih statistična pomembnost je manjša od 0,001,
govori o povezanosti med stopnjo profesionalizacije skupine in dejavniki, ki otežujejo delo
skupine. Med stopnjo profesionalizacije skupine in tremi dejavniki, ki otežujejo delovanje
skupine, so srednje povezave. To so: preobremenjeni in utrujeni vodje skupine, strokovni
delavci ne menijo, da premalo poznajo delovanje SS in PS, in člani, ki motijo delo skupine.
Logično pojasnljivo je, da se te značilnosti dela s SS in PS v pomembno večji meri pojavljajo v
skupinah, ki so v sistem strokovne pomoči intenzivneje vključene. Če so na primer vključene
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do tolikšne mere, da vodje tudi vodijo skupino, je dejavnik preobremenjenih in utrujenih
vodij skupine pričakovano najvplivnejši. Tudi če strokovni delavci skupine ne vodijo v smislu
koordiniranja poteka srečanj, temveč so bolj koordinatorji skupine in tako bolj v ozadju,
imajo torej napotovalno, svetovalno ali organizacijsko vlogo, jim to prinaša poleg drugih
delovnih obveznosti dodaten obseg delovnih nalog in zahteva od njih dodaten angažma.
Torej, čim bolj so skupine profesionalizirane, tem verjetneje je, da njihov vodja ocenjuje, da
so vodje preobremenjeni. Enako smiselno je povezana ocena, da preslabo poznavanje SS in
PS ni dejavnik, ki bi oteževal delo skupine. Čim bolj so namreč skupine profesionalizirane,
tem bolj jih njihovi vodje poznajo. Tretji dejavnik oteževanja delovanja skupine so t. i. moteči
člani. Že dikcija tega dejavnika je primernejša in pogostejša v strokovnih kot neformalnih
kontekstih. Hkrati je tudi res, da vsaka skupina s svojo dinamiko in pravili normira vedenje
svojih članov, zato je tudi v neformalnih okoljih določeno vedenje nesprejeto in
sankcionirano.

Na ravni statistične pomembnosti p < 0,01 rezultati projekta 1 vodijo do naslednjih
ugotovitev. Čim bolj je skupina profesionalizirana, tem pogosteje njihovi vodje menijo, da
so strokovni delavci naklonjeni do SS in PS, krajše je trajanje udeležbe na srečanju skupine
in pogosteje izpostavljajo, da je pomanjkanje materialnih sredstev in informacij, kako do
teh sredstev priti, dejavnik, ki otežuje delo skupine. Da je stopnja vključenosti v sistem
strokovne pomoči povezana s tem, kako strokovni delavci ocenjujejo naklonjenost do SS in
PS, je razumljivo z vidika izkušenj, ki jih imajo strokovni delavci. Predvidevam, da imajo
strokovni delavci, ki so skozi svojo prakso povezani s SS in PS, več možnosti za sodelovalni
odnos z drugimi strokovnimi delavci, kar lahko posledično vodi do ocene, da so strokovni
delavci SS in PS v splošnem naklonjeni. Vodje SS in PS, ki delujejo zunaj strokovnih krogov ali
se pojavljajo kot alternativa ponujenim strokovnim oblikam pomoči, imajo manjši obseg
možnosti za tovrstno sodelovanje s strokovno javnostjo oz. si morajo stike z njo šele
pridobiti. V obeh primerih, če jih pridobijo ali ne, imajo več možnosti, da bo stališče
strokovnih delavcev do teh SS in PS nenaklonjeno.

Trajanje članstva v SS in PS je najdaljše v skupinah, ki so šibko vključene v sistem strokovne
pomoči ali pa vanj sploh niso vključene. Sicer povezanost med stopnjo profesionalizacije
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skupine in trajanjem članstva v skupini ni bila linearna, za kar sta možna vsaj dva vpliva; vrsta
skupine glede na tematiko srečevanja in izbor parametrov, po katerih so bile skupine
uvrščene v kategorije po stopnjah profesionalizacije. Ne glede na to pa dobljeni rezultat
nakazuje na srednje močno povezanost med stopnjo profesionalizacije skupine in trajanjem
članstva v njih. Da je trajanje članstva v neprofesionaliziranih skupinah najdaljše, spet lahko
argumentiram s stališčem Lamovčeve (1998), ki pravi, da so skupine za samopomoč še
najbolj podobne nadomestni socialni mreži, zato bi jih morali tako presojati tudi glede
trajanja članstva.

Nizka do srednja povezanost nastopa med stopnjo profesionalizacije skupine in dejavnikoma,
ki otežujeta delovanje skupine; pomanjkanje sredstev in informacij, kako priti do njih. Bolj
profesionalizirane skupine se v nekoliko večji meri srečujejo s težavami pomanjkanja
sredstev za delovanje. To ni v nasprotju z razmišljanjem, da naj bi skupine, ki so bolj
profesionalizirane, imele večji dostop do materialnih sredstev. A hkrati imajo bolj
profesionalizirane skupine tudi večje potrebe po materialnih virih (kot so občasni honorarji
za vabljene strokovne delavce, materialni viri za sodelovanje v mrežah pomoči itd.). V
nasprotju z njimi pa skupine, ki niso vključene v sistem strokovne pomoči ali so vanj šibko
vključene, potrebujejo manj virov (najpogosteje le prostor).

Na ravni statistične pomembnosti p < 0,05 pa v projektu 1 rezultati vodijo do naslednjih
ugotovitev. Bolj ko je skupina profesionalizirana, nekoliko verjetneje je, da bo v skupini
prisotno vrednotenje učinkovitosti njenega delovanja, da bodo vodje ocenili, da v
splošnem strokovni delavci dobro poznajo SS in PS, in med dejavnike, ki otežujejo delo
skupine, uvrstili pomanjkanje usposobljenosti vodij, javne ozaveščenosti o tematiki
skupine in mreže z drugimi skupinami. To, da manj profesionalizirane skupine manj verjetno
vrednotijo učinkovitost lastnega delovanja, je pojasnljivo z vidika, da tem skupinam, v
nasprotju z bolj profesionaliziranimi, ni treba dokazovati, da je njihovo delovanje učinkovito
oz. da imajo njeni uporabniki korist od članstva v njih. Slednje namreč velja za skupine, ki so
intenzivneje vključene v sistem strokovne pomoči in so podrejene zahtevam dokazovanja
učinkovitosti s strani financerjev ali javnosti. Vendar gre tu poleg umeščenosti v sistem
državnega

financiranja

tudi

za

vpliv

paradigme

delovanja

posameznih

skupin.
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Neprofesionalizirane ali šibko profesionalizirane skupine imajo manj potreb po tem, da bi
učinkovitost delovanja eksplicitno merile. V teh skupinah se pogosto predvideva, da
številčnost udeležbe pomeni zadovoljstvo s skupino in to zmanjšuje potrebo po evalvaciji
učinkovitosti delovanja skupine.
Čim bolj so skupine profesionalizirane, tem verjetneje je, da vodje skupin ocenjujejo
poznavanje SS in PS pri drugih strokovnjakih kot zadovoljivo. To pojasnjujem s
posploševanjem njihovega poznavanja SS in PS na druge strokovne delavce in z izkušnjami
pri njihovem delu, da zaradi njihovega vodenja SS ali PS tudi njihovi strokovni sodelavci bolje
poznajo tovrstne skupine. Hkrati so skupine, ki jih vodijo, lahko bližje sistemu strokovne
pomoči. Ravno nasprotno pa velja za položaj, v katerem so vodje manj profesionaliziranih
skupin. V njihovem primeru gre pogosto za skupine, ki so alternativa strokovni pomoči in
glede katerih je v stroki značilno večje nepoznavanje ali ambivalentna naravnanost, ki
tovrstno nepoznavanje generira.

Čim bolj so skupine profesionalizirane, tem verjetneje se njihovi vodje soočajo s tremi
vrstami pomanjkanja, tj. s pomanjkanjem usposobljenosti vodij skupine, s pomanjkanjem
javne ozaveščenosti o tematiki skupine in s pomanjkanjem mrež z drugimi skupinami.
Rezultati kažejo, da določena mera vključenosti v sistem strokovne pomoči predvideva tudi
določeno usposobljenost vodje skupine (kar je bližje strokovnemu pojmovanju vodje kot
laičnemu) ter določeno odprtost in prepoznavnost skupine navzven (torej do javnosti in do
drugih skupin). Možno je, da se ta del rezultatov pokriva s potrebami skupin glede lastne
usmeritve v družbeno delovanje (povečevati prepoznavnost tematike skupin in
medsebojnega sodelovanja, oboje zaradi večjega vpliva na mesto, ki ga posamezni skupini
določa družba).

Rezultati projekta 1 so izjemno povedni, ker nakazujejo umeščanje strokovne pomoči v SS in
PS. Ugotovitve nakazujejo dinamiko, kako stroka pronica v paradigmo samopomoči oz.
medsebojne pomoči. Menim, da to samo po sebi ni nujno niti dobro niti slabo. To, zaradi
česar je omenjeno dejstvo v praksi lahko slabo ali dobro, je odgovor na vprašanje, koliko se
strokovni delavci jasno zavedamo lastnih stališč do sobivanja med strokovno pomočjo in
samopomočjo. Dokler se teh razlik zavedamo, lahko razmišljamo o in apliciramo raznolike
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vrste in stopnje integracije teh dveh oblik pomoči v praksi, če zmoremo obenem tudi
utemeljiti odgovor na vprašanje, zakaj bi ti dve obliki združevali. Menim, da je najslabša
različica apliciranja konceptov SS in PS v prakso ta, da se samopomoč izvaja zgolj pod
strokovno pomočjo oz. da je edino delujoča le, če je izvajana »paketno« s strokovno
pomočjo. Kot sem že omenila v delu o teoretičnih izhodiščih, mora vsaka razprava o
spodbujanju sodelovanja med strokovnjaki in skupinami medsebojne pomoči najprej priznati
njihove razlike (Rogers, 1987, v Stewart, 1994). Dokler so razmerja med stroko in
samopomočjo jasna, je jasno tudi vsebinsko in organizacijsko področje manevrskega
prostora za člane skupin. Takrat je mogoč soobstoj raznovrstnih različic sobivanja, od
izvedbenih (izvaja jih na primer strokovni delavec) do programskih (strokovni delavec
uporabnike spodbuja k udeležbi v SS ali PS). Predvsem se mi zdi za sodobno stanje na
področju poklicev pomoči in za aktualno dogajanje v družbenopolitičnih kontekstih, ki
narekujejo stopnjo socialne blaginje in vire za zagotavljanje zdravja, najpomembnejše, da se
strokovnjaki maksimalno angažiramo v aktiviranju virov različnih družbenih skupin in
spodbujanju pretoka socialnega kapitala ter se obenem pristno čudimo, česa vsega so
zmožni posamezniki in njihove skupine, ter se učimo reflektivno to njim samim, tj. akterjem,
tudi pokazati, jih na to opozoriti, s tem pa spet krožno krepiti njihove vire moči. To pa je
mogoče tako s spodbujanjem nastajanja novih skupin, pomoči skupinam v materialnem ali
vsebinskem smislu ali z dejanskim izvajanjem skupin v praksi.
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Projekt 2
Hipoteze projekta 2
S stališča in za potrebe članov delujejo SS in PS kot polje skupinske interakcije s
pripadajočimi skupinsko-dinamskimi procesi, ki so tipični za samopomoč, medsebojno
pomoč in podporo ter mediirajo procese in učinke (samo)pomoči. V naslednjih hipotezah
sem izbrala nekatere dostopne bolj formalne značilnosti članstva in sodelovanja članov v
skupinah (kot neodvisne spremenljivke) ter nekaj v teoriji in drugih raziskavah pogosteje
omenjenih značilnosti doživljanja delovanja skupin in učinkov sodelovanja v njih ter jih
uporabila kot kriterijske (ali predvidoma mediirajoče) spremenljivke (učinkovitosti) SS in PS.

H4: Vse odvisne spremenljivke se statistično pomembno razlikujejo glede na vse neodvisne
spremenljivke.

Tabela 18: Kombinacije neodvisnih in odvisnih spremenljivk pri tvorbi hipotez za hipotezo H4
Odvisne
spremenljivke
Neodvisne
spremenljivke
Pogostost udeležbe
na srečanjih skupine
Trajanje članstva v
skupini
Starost članov

Splošno
zadovoljstvo
članov s
skupino

Značilnosti
skupinske
pomoči

Doživljanje
krepitve moči

Ocena
možnosti
vplivanja na
skupino

H4.1

H4.2

H4.3

H4.4

H4.5

H4.6

H4.7

H4.8

H4.9

H4.10

H4.11

H4.12

H4.1 do H4.4: Ocena splošnega zadovoljstva članov s skupino, doživljanje značilnosti
skupinske pomoči, doživljanje krepitve moči in ocena možnosti vplivanja na skupino se
razlikujejo glede na pogostost udeležbe na srečanjih skupine.

H4.5 do H4.8: Ocena splošnega zadovoljstva članov s skupino, doživljanje značilnosti
skupinske pomoči, doživljanje krepitve moči in ocena možnosti vplivanja na skupino se
razlikujejo glede na trajanje članstva v skupini.
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H4.9 do H4.12: Ocena splošnega zadovoljstva članov s skupino, doživljanje značilnosti
skupinske pomoči, doživljanje krepitve moči in ocena možnosti vplivanja na skupino se med
starostnimi skupinami udeležencev SS in PS razlikujejo.

H5: Med odvisnimi spremenljivkami so statistično pomembne povezave.

Tabela 19: Kombinacije vseh odvisnih spremenljivk pri tvorbi hipotez za hipotezo H5
Odvisne
spremenljivke
Odvisne
spremenljivke

Značilnosti
skupinske
pomoči

Splošno zadovoljstvo
članov s skupino
Značilnosti skupinske
pomoči
Doživljanje krepitve
moči

Doživljanje
krepitve moči

H5.1
/
/

Ocena možnosti
vplivanja na
skupino

H5.1

H5.1

H5.3

H5.2

/

H5.2

* Osenčeni del tabele prikazuje kombinacije, ki so že upoštevane v drugih hipotezah.

H5.1: Doživljanje značilnosti skupinske pomoči, doživljanje krepitve moči pri članih in ocena
možnosti vplivanja na skupino so spremenljivke, ki so statistično pomembno pozitivno
povezane s splošnim zadovoljstvom članov s skupino.

H5.2: Doživljanje značilnosti skupinske pomoči in doživljanje krepitve moči pri članih sta
spremenljivki, ki sta statistično pomembno pozitivno povezani z oceno možnosti vplivanja na
skupino.

H5.3: Doživljanje značilnosti skupinske pomoči je statistično pomembno pozitivno povezano
z doživljanjem krepitve moči pri članih.
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Metoda projekta 2
Potek zbiranja podatkov in način vzorčenja

Vodjem izbranih skupin iz projekta 1, s katerimi sem se tako dogovorila, sem poleg
vprašalnika za vodje poslala tudi vprašalnik za člane. Z vodji sem se dogovorila, da
vprašalnike razdelijo na prvem naslednjem srečanju njihove skupine. Nekaj vodij je bilo
pripravljenih, da bi člani odgovarjali že med srečanjem, nekaj pa jih je želelo, da člani
odgovarjajo na vprašalnike doma. Vsakemu vprašalniku za člane je bila dodana frankirana
pisemska ovojnica za odgovor. Da bi bila zagotovljena anonimnost in da bi bila možnost
socialne kontrole na strani vodij kar najmanjša, sem se z vodji dogovorila, da člani
vprašalnike vrnejo posamično vsak zase. Naknadno sem bila obveščena, da je prišlo do
izjeme pri skupinah starih ljudi za samopomoč, kjer člani niso razumeli vprašanj, in pri gluhih
in naglušnih ter slepih in slabovidnih. V teh primerih so jim vodje pomagali pri branju, toda
pri vrnjenih vprašalnikih se je pozneje izkazalo, da jih je bilo veliko neuporabnih, saj so bili isti
odgovori podvojeni, potrojeni itd., zato zaradi vprašljivosti glede avtentičnosti odgovorov
niso bili primerni za vključitev v nadaljnjo obdelavo.

Enako kot pri vzorcu vodij sem tudi pri vzorčenju članov izhajala iz spoznanj v tej raziskavi
oblikovane zbirke podatkov o slovenskih SS in PS, kjer so nastopile tri kategorije skupin:
a) SS za starejše je v Sloveniji v sklopu ZDSGS ter Inštituta Antona Trstenjaka skupaj več
kot 700 in tako predstavljajo kar posebno podpopulacijo SS in PS;
b) SS in PS, ki jih iste vrste (torej ki se ukvarjajo z istim fokusom, težavo, temo) obstaja in
deluje več (kot le ena ali dve), npr. pet ali deset, večinoma do trideset, z izjemo
skupin AA, ki jih v Sloveniji deluje dvainpetdeset.
c) SS in PS, ki so se glede na izbrano temo pojavile v Sloveniji le posamične ali največ
dve istovrstni (na primer za istospolno usmerjene mlade).

Tudi pri oblikovanju tega vzorca se je pojavila dilema, kako ob opisani strukturi SS in PS te
skupine vzorčiti. Če bi izbrala povsem enostavno reprezentativno (slučajno) vzorčenje, bi se
zgodilo, da bi večino SS in PS v vzorcu predstavljale skupine za samopomoč za stare ljudi in bi
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se v rezultatih kazale predvsem njihove značilnosti, medtem ko bi bile značilnosti manj
številčnih vrst SS in PS spregledane. Da se to ne bi zgodilo, sem se po zgledu oblikovanja
vzorca za vodje v projektu 1 odločila tudi v projektu 2 za načrt stratificiranega vzorčenja, pri
katerem sem za tri strate vzela tri prej opisane skupine SS in PS. V teh treh stratah sem
ločeno izbirala vzorec skupin, ki sem jim poslala vprašalnike, in sicer tako, da sem vprašalnike
prek vodij poslala članom:
- dvema odstotkoma skupin za samopomoč za stare ljudi (prejšnja točka a) ;
- desetim do dvajsetim odstotkom skupin, ki so v Sloveniji več kot tri iste vrste (prejšnja
točka b) – odvisno od številnosti skupin znotraj vrste; in
- stotim odstotkom članov skupin, ki so v Sloveniji le posamične ali največ dve iste vrste
(prejšnja točka c) .

Tabela 20: Število poslanih in število vrnjenih vprašalnikov za člane glede na vrsto skupine

Vrsta skupine

Np

Skupine starih ljudi za samopomoč
150
SS za osebe, odvisne od alkohola
110
SS za svojce alkoholikov
50
SS za ženske, obolele za rakom na dojki
75
SS za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce
205
SS za starše otrok s posebnimi potrebami
129
SS za svojce oseb z demenco
67
Vse druge
844
Skupaj
1630
Np – število poslanih vprašalnikov, Nv – število vrnjenih vprašalnikov

Nv
92
52
42
50
75
37
34
257
639

Tabela 20 prikazuje število poslanih in vrnjenih vprašalnikov glede na vrsto skupine po
tematiki delovanja in, kot je razvidno iz tabele, po številu poslanih vprašalnikov izstopajo
člani skupin za osebe s težavami v duševnem zdravju in njihove svojce. To število je večje
zato, ker so v to vrsto skupine vključene tako skupine za osebe s težavami v duševnem
zdravju kot tudi skupine za njihove svojce. Žal teh dveh skupin ni bilo mogoče razmejiti, saj
so vodje večinoma vodili skupno evidenco oz. so naročili število vprašalnikov za obe vrsti
skupin skupaj. Iz vrnjenih vprašalnikov pa je bilo pozneje razvidno, koliko je skupin za
uporabnike, koliko pa za njihove svojce. Druga posebnost je visoko število vrnjenih
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vprašalnikov za člane skupin za svojce alkoholikov. Do nje je prišlo zato, ker sem vprašalnike
osebno razdelila na srečanju, ki so ga člani imeli ob dvajseti obletnici delovanja 2010.

Uresničeni vzorec
Vzorec predstavlja 639 članov SS in PS v Sloveniji v obdobju od novembra 2009 do januarja
2010. Po spolu je vzorec deljen na skoraj tri četrtine žensk (N = 471) in malo manj kot
četrtino moških (N = 161), kakor prikazuje slika 9.

moški
25,5 %

ženske
74,5 %

Slika 9: Struktura vzorca članov po spolu (N = 632)

Najmlajši respondent je bil star 17, najstarejši pa 95 let. Srednja vrednost starosti vprašanih
je 54,21 leta, SD = 15,911, N = 630, največji delež v vzorcu, 3,2 odstotka, pa predstavljajo
člani, stari 45 let. Starostna struktura je razvidna s slike 10.

20,8

20,8

17,8
15,5
11,3
7,8

2,3

2,2

16–25 let 26–35 let 36–45 let 46–55 let 56–65 let 66–75 let 76–85 let 86–95 let

Slika 10: Starostna struktura vzorca članov (N = 630)
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Izobrazbena struktura vzorca je precej pestra (slika 11). Največji delež (N = 145) vprašanih je
z dokončano srednjo šolo, najmanjši, tj. 26 vprašanih, pa ima nedokončano osnovno šolo, 26
vprašanih. V zaposlitveni strukturi (slika 11) izrazito izstopa delež upokojenih članov
(N = 323). Najmanj (N = 5) pa je dijakov. 67 vprašanih se glede svojega zaposlitvenega
statusa ni opredelilo.

višja šola in več
srednja šola

34,2

poklicna šola

2,6

upokojenec/-ka

56,5

dijak/-inja

0,9

študent/-ka

1,0

22,9

osnovna šola
nedokončana
osnovna šola

ostal/-a doma

22,0

16,8
4,1

brezposeln/-a

10,0

zaposlen/-a

29,0

Slika 11: Izobrazbena (N = 632) in zaposlitvena (N = 572) struktura vzorca članov (v odstotkih)

Glede na vrsto skupine se člani razporejajo tako, kakor prikazuje slika 12. Na prošnjo za
sodelovanje v raziskavi so se odzvali člani skupin, ki sem jih glede na namen delovanja
razvrstila v naslednje kategorije :


odvisnost: od hrane, alkohola, prepovedanih drog, iger na srečo;



težave v duševnem zdravju: depresija, anksioznost in bipolarne motnje ter
dolgotrajne težave v duševnem zdravju;



kronične bolezni: rak dojke, diabetes, obolenja ščitnice, epilepsija in fibromialgija;



svojci ali starši oseb s težavami ali diskriminiranih: svojci oseb z demenco, svojci
odvisnih od alkohola, svojci odvisnih od prepovedanih drog, svojci oseb z motnjami
hranjenja, svojci oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, svojci oseb po
poškodbah glave, svojci oseb z epilepsijo, starši otrok ali odraslih s posebnimi
potrebami, starši otrok z motnjami avtističnega spektra, starši in sorodniki obolelih;



osebe s posebnimi potrebami: gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, invalidi;
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osebe, ki so se znašle v različnih življenjskih situacijah: mlade mamice, ovdoveli,
rejnice, ženske, ki so pred ločitvenim postopkom ali pa ta že poteka, oz.
enostarševske družine ter žrtve nasilja;



starejše osebe: starejši, ki živijo doma ali v domovih za starejše občane;



spolna usmerjenost: istospolno usmerjeni;



neopredeljene stiske ali težave: v to kategorijo spadajo tisti vprašani, ki so za vrsto
skupine navedli zgolj skupina za samopomoč, za ljudi v stiski itd., in niso eksplicitno
navedli, soočanju s katero vrsto stiske je namenjena skupina.

Neopredeljene stiske ali težave
Spolna usmerjenost

6,6
0,2

Starejši

14,7

Različne življenjske situacije
Osebe s posebnimi potrebami

7,8
4

Svojci ali starši oseb s težavami ali diskriminiranih

26,6

Kronične bolezni
Težave v duševnem zdravju
Odvisnosti

18,2
9,4
12,5

Slika 12: Struktura vzorca članov glede na vrsto skupine po tematiki združevanja (v odstotkih;
N = 625)

Srednja vrednost trajanja udeležbe v teh skupinah znaša za člane vzorca štiri leta in devet
mesecev, standarni odklon pa štiri leta in osem mesecev. Trajanju udeležbe je bilo
namenjeno vprašanje z dodanim navodilom, da če so vprašani udeležbo vmes za nekaj časa
prekinili, seštejejo vsa obdobja, ko so se udeleževali konkretne skupine. Najkrajša doba
udeležbe je en mesec, najdaljša pa dvajset let in devet mesecev. Pet članov je v skupino
vključenih dvajset let ali več, in sicer po en član iz vsake od naslednjih skupin za samopomoč:
za odvisne od alkohola, za svojce odvisnih od alkohola, za osebe z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju, za svojce oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in za ženske,
obolele za rakom dojk.
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Nad 15 let

4,4

Nad 10 do 15 let
Nad 5 do 10 let

manj kot ½
½ srečanj

17,8

Nad 3 leta do 5 let

1,7

11,3

14,6

5,7

¾ srečanj

Nad 1 leto do 3 let

11,7

30,4

Do 1 leta

(skoraj) vsakič

21,5

80,9

Slika 13: Trajanje članstva (N = 618) in pogostost udeležbe (N = 635) v skupini za vzorec članov (v
odstotkih)

Izmed vprašanih jih 92,6 odstotka (N = 632) v prihodnosti ne želi prenehati z udeležbo v
skupini, 7,4 odstotka članov, ki želijo prenehati, pa kot vzrok navaja prenehanje situacije,
zaradi katere so se vključili v skupino: nadzorovanje odvisnosti, prenehanje dopusta za nego
in varstvo otroka ter bolezen ali onemoglost. Zelo visoko so vprašani ocenili svoje
zadovoljstvo s skupino, ki jo obiskujejo. Na 11-stopenjski lestvici, kjer je 0 pomenilo izjemno
nezadovoljen, 10 pa izjemno zadovoljen, je 95,8 odstotka članov pozicioniralo svojo izbiro na
delu lestvice, ki je označeval zadovoljstvo s skupino (slika 14). Seveda na tovrsten rezultat
vpliva tudi dejstvo, da so izpolnjevali vprašalnik verjetno v večji meri tisti, ki so aktivnejši in
bolj motivirani za udeležbo in sodelovanje.

Izjemno zad.

31,9

Povsem zad.

19,8

Zelo zad.

22,9

Večinoma zad.

16,7

Dokaj zad.

4,6

Srednje zad.

3,3

Dokaj nezad.

0,5

Večinoma nezad.

0,0

Zelo nezad.

0,2

Povsem nezad.

0,0

Izjemno nezad.

0,2

Slika 14: Ocena splošnega zadovoljstva s skupino za vzorec članov (v odstotkih; N = 630)
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Merski instrumentarij

Tudi v tem projektu je bila uporabljena metoda spraševanja, znotraj te pa kot tehnika
zbiranja podatkov vprašalnik. Uporabljen je bil vprašalnik za člane skupin za samopomoč in
podpornih skupin, ki je obsegal:


nagovor, informacijo o nastajajočem portalu o skupinah za samopomoč in podpornih
skupinah v Sloveniji, navodila za izpolnjevanje vprašalnika in zahvalo;



sklop A: vprašanja o demografskih podatkih o članih;



sklop B: vprašanja o članstvu v skupini in lestvico splošnega zadovoljstva s skupino
(povzeto in prirejeno po Schiffu in Bargalu, 2000);



sklop C: prevedeno in prirejeno lestvico značilnosti skupinske pomoči (Schiff in
Bargal, 2000), prevedeno in prirejeno lestvico doživljanja krepitve moči (Cheung, Mok
in Cheung, 2005) in lestvico možnosti vplivanja na skupino, ki sem jo sestavila sama;



zahvalo na koncu.

Vprašalnika nisem preverjala v pilotski študiji, saj so bile uporabljene lestvice preverjene v
raziskavah večjih razsežnosti in so bile dovolj zanesljive. Pričakovana težava, ki se je med
izvajanjem raziskave izkazala za dejansko, je bila primernost vprašalnika za tako heterogen
vzorec, kot so ga predstavljali člani vseh skupin za samopomoč in podpornih skupin v
Sloveniji. Starostni razpon znaša od 17 in 18 let (nekako z adolescenco so starostno omejene
te skupine, saj je pred tem metodično primerneje izvajati druge oblike dela, na primer
delavnice ipd.) in vse do 90 let in več pri skupinah za stare ljudi. Poleg raznolike starosti ima
ta populacija tudi druge značilnosti, ki jih lahko implicirajo težave, zaradi katerih se sestajajo.
Pred tem sem ocenila, da bi lahko nastali potencialni zapleti, ko bodo vprašalnik izpolnjevali
starejši, osebe z nizko izobrazbo ali osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ter
gluhi in naglušni. Pozneje se je to tudi potrdilo.

Izmed poslanih 1630 vprašalnikov jih je bilo vrnjenih 686, od tega 47 vprašalnikov nisem
vključila v obdelavo podatkov. Večinski delež vprašalnikov, ki niso bili vključeni, je zajemal
člane skupin za starejše, manjšinski pa člane skupin z dolgotrajnimi težavami v duševnem
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zdravju ter gluhe in naglušne. Vprašalniki, ki jih nisem vključila, so bili glede na lastnosti
naslednji:


triintrideset jih je bilo izjemno pomanjkljivo izpolnjenih (v povprečju pet odgovorov
na vprašalnik);



sedem jih je bilo izpolnjenih enomodalno (npr. vsi odgovori se strinjam);



dva sta izpolnila zaposlena kot udeleženca v intervizijski skupini;



pet jih je ostalo v celoti neizpolnjenih.

Spremenljivke
V raziskavi so bile uporabljene naslednje neodvisne spremenljivke:


pogostost udeležbe na srečanjih skupine,



trajanje članstva v skupini,



starost članov.

Spremenljivka pogostost udeležbe na srečanjih skupine je bila definirana v štirih kategorijah:
udeležba na (skoraj) vsakem srečanju, udeležba na približno treh četrtinah srečanj, na
polovici srečanj in na manj kot polovici srečanj. Za zagotavljanje pogojev za izbrane teste v
nadaljnjih statističnih analizah je bilo treba združiti zadnji dve kategoriji, saj so bile njune
frekvence glede na prvo skupino premajhne. Spremenljivko sem preoblikovala v tri nove
kategorije: udeležba na (skoraj) vsakem srečanju, udeležba na približno treh četrtinah
srečanj in udeležba na polovici srečanj ali manj.

Spremenljivka trajanje članstva v skupini je merila članstvo kot vsoto vseh obdobij, ko se je
član udeleževal srečanj skupine, ne glede na časovne premore med temi obdobji. Gre za
razmernostno numerično spremenljivko, merjeno v letih, vendar sem iz nje tvorila novo
spremenljivko v štirih kategorijah trajanja udeležbe, saj empirično oz. vsebinsko ni mogoče
zagovarjati stališča, da bi bilo na primer splošno zadovoljstvo članov s skupino ali katera koli
druga odvisna spremenljivka s trajanjem članstva v linearni zvezi. Oglejmo si primer za oceno
zadovoljstva s skupino, na osnovi katerega lahko sklepamo tudi za druge uporabljene
odvisne spremenljivke. Predvidevamo lahko, da ocena zadovoljstva s skupino glede na
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trajanje članstva v skupini nekaj časa narašča, nato pada in morda spet narašča itd., skratka
variira po različnih obdobjih. Ker empirično in teoretično ta obdobja niso enoznačno
določena, sem pri tvorbi kategorij nove spremenljivke uporabila statistični in vsebinski
kriterij. Spremenljivko sem delili po kvartilih, in kjer so bile njihove mejne vrednosti izražene
v letih na decimalnih vrednostih natančno, sem za mejno vrednost skupine privzela najbližjo
celo vrednost trajanja članstva, izraženo v letih. Tako so bile oblikovane štiri kategorije
trajanja članstva: do 1 leta, od 1 do 3 let, od 3 do 8 let in več kot 8 let. Tako dobljene
primerjane skupine so številčno približno enako velike, kar je bilo tudi najustreznejše za
nadaljnje statistične analize.

Razmernostno numerično spremenljivko starost članov, merjeno v letih, sem rekodirala v
novo spremenljivko, sestavljeno iz petih kategorij. Podobno kot pri spremenljivki trajanje
udeležbe tudi pri starosti članov ni mogoče empirično oz. vsebinsko zagovarjati stališča, da bi
na primer splošno zadovoljstvo članov s skupino ali katera koli druga odvisna spremenljivka
linearno naraščala ali padala glede na starost članov. Spet naj služi za primer ocena
zadovoljstva s skupino, na osnovi katere sklepamo tudi za druge uporabljene odvisne
spremenljivke. Izjemno težko bi bilo vsebinsko opredeliti, da z naraščanjem starosti narašča
oz. pada ocena zadovoljstva s skupino. Morda pa se spreminja glede na različna starostna
obdobja. Ker, enako kot pri trajanju udeležbe, ta obdobja niso enoznačno empirično in
teoretično določena, sem pri tvorbi kategorij nove spremenljivke uporabila statistični in
vsebinski kriterij. Spremenljivko sem delila na pet podobno velikih skupin: do 39 let, od 40 do
49 let, od 50 do 59 let, od 60 do 69 let ter 70 let in več.

Odvisne spremenljivke v raziskavi pa so bile naslednje:


splošno zadovoljstvo članov s skupino,



značilnosti skupinske pomoči,



doživljanje krepitve moči,



možnosti vplivanja na skupino.

Splošno zadovoljstvo članov s skupino je merila 11-stopenjska lestvica z eno postavko, ki je
merila stopnjo zadovoljstva s skupino. Stopnje so si sledile od 0 – izjemno nezadovoljen, do
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10 – izjemno zadovoljen. Tako lestvico sta Schiff in Bargal (2000) uporabila v raziskavi o
značilnostih pomoči SS in PS na vzorcu 117 članov skupin za samopomoč in podpornih skupin
v Jeruzalemu. Avtorja sicer menita, da bi bila boljša lestvica z več postavkami, toda hkrati
argumentirata uporabo lestvice z eno samo postavko. Navajata primere predhodnih študij, v
katerih je bilo ugotovljeno, da so meritve zadovoljstva enako veljavne in zanesljive na
lestvicah z eno postavko kot na lestvicah z več postavkami (Scarpello in Campbell, 1983, v
Schiff in Bargal, 2000) in da so oboje enako uporabne (Crooker in Near, 1998, prav tam).

Spremenljivka značilnosti skupinske pomoči je bila sestavljena iz spremenljivk, ki jih je merila
štiristopenjska lestvica z 22 postavkami. Stopnje so bile naslednje: 1 – sploh se ne strinjam,
2 – se ne strinjam, 3 – se strinjam in 4 – povsem se strinjam. Lestvica je bila prevedena in
prirejena po predlogi lestvice značilnosti skupinske pomoči, ki sta jo Schiff in Bargal (2000)
uporabila v prej omenjeni študiji. V njej sta avtorja s faktorsko analizo opredelila šest
faktorjev, Cronbachovi koeficienti α zanje so se gibali od 0,66 do 0,87. Izkazalo se je, da se je
pri drugem in četrtem faktorju pojavilo prekrivanje. Avtorja sta zaključila, da člani niso
razlikovali med značilnostma alternativa osamljenosti in strokovne intervencije ter
izkustvenim znanjem članov, in iščeta vzroke za to. Ker sem lestvico prevedla in priredila
(manj stopenj, drugačne opredelitve stopenj in nekatere druge zanikane trditve kot v izvirni
obliki), sem njeno latentno strukturo preverila s faktorsko analizo.

Faktorska analiza oblimin je ob kriteriju lastne vrednosti nad 1 dala tri smiselno
interpretabilne faktorje, ki skupaj pojasnijo 51,4 odstotka variance, prvi 35,3 odstotka, drugi
8,9 odstotka in tretji faktor 7,2 odstotka. Vrednost mere KMO je 0,89, Bartlettov test pa je
statistično pomemben na ravni p ≤ 0,001, determinanta korelacijske matrike znaša 0,012. V
faktorsko analizo niso bile vključene nikalne trditve, ker so se v prvem poskusu faktorske
analize (ob kriteriju lastne vrednosti nad 1) s petfaktorsko rešitvijo izkazale, da skupaj tvorijo
drugi faktor, katerega smiselna interpretacija je zgolj obrnjena vrednost prvega faktorja.
Drugi faktor je torej umetni statistični artefakt. Ob poskusu združitve trditev, s katerimi sta
nasičena oba faktorja, se je izkazalo, da je zanesljivost lestvice enaka (0,79), če vsebuje samo
trditve, nasičene s prvim faktorjem ali če vsebuje trditve prvega in drugega faktorja skupaj.
Lestvici na osnovi tretjega in četrtega faktorja pa sta bili slabo zanesljivi (0,51 in 0,59). Zato
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sem izločila zanikane trditve, faktorska analiza pa je v tem primeru ekstrahirala tri smiselno
interpretabilne faktorje. Cronbachov koeficient α za lestvico, katere trditve tvorijo prvi
faktor, znaša 0,81, za lestvico trditev drugega faktorja 0,76 in tretjega 0,61.
Kot prikazuje tabela 21, največji delež prvega faktorja pojasnita trditvi svoje težave lahko
delim z drugimi člani skupine (51,8 odstotka faktorja) in ko me kaj teži, člani skupine z menoj
prijazno ravnajo (pojasni 51,1 odstotka faktorja). Trditve, s katerimi je nasičen prvi faktor,
zajemajo posameznikov občutek sprejetosti v skupini, razumevanja pri drugih članih in
potrditve lastne vrednosti, zato bom ta faktor poimenovala občutek sprejetosti in
enakovrednosti.

Največji delež drugega faktorja, 54,6 odstotka, pojasni trditev znanje in izkušnje drugih
članov skupine mi pomagajo bolje kot bi strokovnjak, sledi trditev skupina mi je pomagala
najti načine, kako naj se kontroliram, ki pojasni 49,3 odstotka faktorja. Ker tudi druge štiri
trditve, s katerimi je nasičen ta faktor, obsegajo načine, znanje, izkušnje in strategije
spoprijemanja z življenjsko situacijo, zaradi katere se posameznik udeležuje skupine, sem ta
faktor poimenovala učenje strategij spoprijemanja.

Tretji faktor najbolj pojasnjuje trditev članom skupine svetujem, kako se soočati z
vsakodnevnimi situacijami, in sicer 58,8 odstotka, dalje 33,4 odstotka faktorja pojasni trditev
s svojim znanjem in z izkušnjami prispevam drugim članom skupine, 23,8 odstotka faktorja
pojasni trditev z znanjem in izkušnjami prispevam skupini vsaj toliko, kot bi strokovnjak in
18,3 odstotka pojasni trditev skupina ponudi nasvete, kako se soočati z vsakodnevnimi
situacijami. Ker vse trditve izpostavljajo, kaj član aktivno prispeva skupini in da med članom
in drugimi člani skupine poteka izmenjava nasvetov glede soočanja z vsakodnevnimi
situacijami, bom ta faktor poimenovala izmenjava znanja in izkušenj.
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Tabela 21: Matrika komponentne strukture za lestvico značilnosti skupinske pomoči
Trditve

Faktor
1

Svoje težave lahko delim z drugimi člani skupine.

0,720

Ko me kaj teži, člani skupine z menoj prijazno ravnajo.

0,715

Skupina da občutek, da lahko funkcioniram enako kot kdor koli drug.

0,675

Skupina mi pomaga, da nisem več osamljen.

0,653

Z drugimi člani skupine delim svoje življenjske izkušnje.

0,627

Skupina mi pomaga, da sprostim napetosti.

0,558

Skupina mi pomaga najti nove načine spoprijemanja z življenjem.

0,456

2

3

0,413

Znanje in izkušnje drugih članov mi pomagajo bolje, kot bi strokovnjak.

0,739

Skupina mi je pomagala najti načine, kako naj se kontroliram.

0,702

Z znanjem in izkušnjami prispevam skupini vsaj toliko, kot bi strokovnjak.

0,611

Skupina pomaga, da preverim svoje strategije spoprijemanja z življenjem.

0,610

Skupina mi je pomagala, da sem se naučil različnih načinov reševanja težav.

0,450

0,488

Članom skupine svetujem, kako se soočati z vsakodnevnimi situacijami.

0,767

S svojim znanjem in z izkušnjami prispevam drugim članom skupine.

0,578

Skupina ponudi nasvete, kako se soočati z vsakodnevnimi situacijami.

0,428

* Prikazane so samo vrednosti nad 0,40.

Spremenljivka doživljanje krepitve moči pri članih je bila merjena s štiristopenjsko lestvico z
dvajsetimi postavkami. Stopnje so bile opredeljene enako kot pri prejšnji lestvici. Lestvico
doživljanja krepitev moči sem prevedla in priredila po lestvici, uporabljeni v raziskavi Moka
(2001) ter avtorjev Cheunga, Moka in Cheunga (2005). Mok (2001) v raziskavi z vzorcem 449
članov skupin za samopomoč za obolele za rakom v Šanghaju z lestvico meri štiri področja:
pogled na življenje, osebna sposobnost, čustvena kontrola in odnos do družbe ter njeno
poznavanje. Vendar ne pojasni, po kateri metodi je grupirala postavke lestvice po področjih.
Enako lestvico so pozneje uporabili tudi Cheung, Mok in Cheung (2005) na vzorcu 719 članov
sto naključno izbranih skupin za samopomoč v Hongkongu. Avtorji z lestvico merijo
spremenljivko, poimenovano osebna krepitev moči, za katero menijo, da je sestavljena iz
treh komponent: znotrajosebne krepitve moči, medosebne krepitve moči in zunajosebne
krepitve moči, merjene z odnosom do širše družbe. Podobno kot pri študiji Mokove (2001)
tudi tu avtorji ne pojasnijo, s katero metodo so preverili notranjo strukturo lestvice.
Zanesljivost je 0,95.
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Ker ni znano, kako so avtorji preverjali notranjo strukturo lestvice in ker je bila za potrebe
raziskave v Sloveniji prevedena in prirejena (manj stopenj, drugačne opredelitve stopenj in
nekatere druge zanikane trditve kot v izvirni obliki), sem latentno strukturo lestvice preverila
s faktorsko analizo. Faktorska analiza oblimin je ob kriteriju lastne vrednosti nad 1 dala tri
smiselno interpretabilne faktorje, ki skupaj pojasnijo 51 odstotkov variance, in sicer prvi 28,1
odstotka, drugi 17,1 odstotka in tretji 5,8 odstotka. Vrednost mere KMO je 0,90, Bartlettov
test je statistično pomemben na ravni p ≤ 0,001, determinanta korelacijske matrike pa znaša
0,001. Zanesljivost lestvice, katere trditve tvorijo prvi faktor, je 0,81, lestvice trditev drugega
faktorja 0,85 in tretjega 0,76.

Iz tabele 22 je razvidno, da največji delež prvega faktorja pojasni trditev odkar sem se
pridružil skupini, sem postal bolj optimističen, in sicer 66,8 odstotka faktorja. Sledi trditev
odkar sem se pridružil skupini, sem se naučil sprejeti lastne šibkosti in pojasni 47,2 odstotka
faktorja. Trditve, s katerimi je nasičen prvi faktor, obsegajo posameznikovo sprejemanje
sebe v celoti takega, kakršen je, z lastnimi omejitvami in močnimi točkami. Hkrati s
celostnimi pogledom nase se tudi sočasno zaveda, da je mogoče pri drugih ljudeh najti
podporo pri soočanju z lastnimi omejitvami, kar je implicirano kot sprejemanje zaslug drugih
in njihove pomoči oz. njeno iskanje. Ta faktor zato poimenujem celostno doživljanje sebe.

Drugi faktor v največji meri pojasnjuje trditev odkar sem se pridružil skupini, sem sposobnejši
pomagati drugim in pojasni 61,9 odstotka faktorja, trditev odkar sem se pridružil skupini,
sem postal polnejši upanja pojasni 54,8 odstotka, trditev odkar sem se pridružil skupini, sem
postal bolj gotov vase pri reševanju lastnih problemov pa pojasni 53,9 odstotka faktorja. Ker
trditve, s katerimi je nasičen ta faktor, obsegajo posameznikovo zaupanje vase in njegovo
odprtost, senzibilnost, sposobnost pomoči do drugih, ta faktor poimenujem proaktivnost in
kompetentnost.

Trditve, ki pojasnjujejo tretji faktor, se v celoti nanašajo na posameznikov odnos do družbe.
V največji meri ta faktor pojasnjuje trditev odkar sem se pridružil skupini, sem izvedel več o
svojih pravicah v družbi, in sicer 66,9 odstotka. Sledi trditev odkar sem se pridružil skupini,
sem izvedel več o organizacijah, kjer lahko dobim pomoč, ki pojasni 53,7 odstotka faktorja, in
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trditev odkar sem se pridružil skupini, sem izvedel več o družbi na splošno, ki pojasni 39,8
odstotka faktorja. Trditev odkar sem se pridružil skupini, sem izvedel več o svojih dolžnostih v
družbi pa pojasni 38,7 odstotka faktorja. Ker vse trditve zajemajo posameznika v njegovi
relaciji do družbe, sem ta faktor poimenovala védenje o družbi.

Tabela 22: Matrika komponentne strukture za lestvico doživljanja krepitve moči

Trditev

1

Postal sem optimističen.

0,817

Naučil sem se sprejeti lastne šibkosti.

0,687

Naučil sem se ceniti zasluge drugih.

0,656

Naučil sem se, kako sprejeti pomoč drugega.

0,645

Naučil sem se dobro shajati z drugimi.

0,640

Naučil sem se ojačati svoje močne točke.

0,602

Naučil sem se poiskati pomoč pri drugih.

0,586

Faktor
2

Sposobnejši sem pomagati drugim.

0,787

Postal sem polnejši upanja.

0,740

Postal sem bolj gotov vase pri reševanju lastnih

0,734

3

problemov.
Postal sem odločnejši pri ukrepanju.

0,733

Sposobnejši sem nadzorovati lastno negotovost.

0,715

Postal sem bolj odprt kot oseba.

0,686

Postal sem obzirnejši.

0,641

Izvedel sem več o svojih pravicah v družbi.

0,818

Izvedel sem več o organizacijah, kjer lahko dobim

0,733

pomoč.
Izvedel sem več o družbi na splošno.

0,631

Izvedel sem več o svojih dolžnostih v družbi.

0,622

Postal sem družabnejši.
Naučil sem se skrbeti za druge.

Prikazane so samo vrednosti nad 0,40.

Spremenljivka ocena možnosti vplivanja na skupino je bila merjena na štiristopenjski lestvici z
devetimi postavkami. Stopnje so bile opredeljene enako kot pri prejšnji lestvici. Lestvico sem
sestavila sama na osnovi poznavanja delovanja SS in PS, literature o njihovem delovanju,
poznavanja skupinske dinamike in teorije o njej ter na osnovi informacij, ki sem jih v pilotski
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študiji pridobila od vseh udeleženih. Faktorska analiza oblimin za to lestvico je dala
najsmiselnejšo interpretabilno rešitev z enim faktorjem, ki pojasni 44,1 odstotka variance.
Vrednost mere KMO je 0,85, Bartlettov test je statistično pomemben na ravni p ≤ 0,001,
determinanta korelacijske matrike pa znaša 0,101. Zaradi nizke povezave postavke o
nekaterih temah je v skupini prepovedano govoriti z drugimi spremenljivkami, je bila ta
trditev izločena iz faktorske analize. Spremenljivka ocena možnosti vplivanja na skupino je
bila za nadaljnje obdelave izračunana kot povprečna vrednost dobljenih vrednosti na osmih
postavkah lestvice, katere Cronbachov koeficient α znaša 0,81. Postavke lestvice so bile
naslednje:









V skupini lahko povem svoje mnenje in ga drugi člani upoštevajo.
Če v skupini kaj predlagam, me drugi člani podprejo.
V skupini je odprt prostor za sklepanje dogovorov glede delovanja skupine.
Na nekatere odločitve v skupini lahko vplivajo samo določeni člani.
V skupini smo člani enakovredni med seboj.
Kadar pride do nesoglasij v skupini, imamo vsi priložnost povedati svoje mnenje.
Če bi bil popolnoma iskren in odkrit, bi me člani skupine zavračali.
Menim, da je naša skupina odprta za različna mnenja.

Naj pojasnim, da vse omenjene odvisne spremenljivke – splošno zadovoljstvo s skupino,
značilnosti skupinske pomoči, doživljanje krepitve moči in možnosti vplivanja na skupino –
odražajo posameznikove ocene teh kvalitet. Torej gre za posameznikovo oceno njegovega
splošnega zadovoljstva s skupino, za oceno doživetih značilnosti skupinske pomoči ter
krepitve moči in za posameznikovo oceno možnosti njegovega vpliva na delovanje skupine. V
nadaljevanju bo ponekod rabljena besedna zveza ocena določene kakovosti, zgolj kadar bom
želela poudariti, da gre za posameznikovo oceno, vendar pa gre dejansko vedno za oceno.

Statistične obdelave
Tako kot v projektu 1 sem tudi v tem projektu podatke, pridobljene z vprašalnikom za člane
skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji, obdelala z računalniškim programom
SPSS za Windows, v različici 17.0, ter uporabila statistične metode deskriptivne in inferenčne
statistike. Znotraj deskriptivne statistike so bile izračunane mere srednjih vrednosti in
razpršenosti rezultatov, za potrebe opisa vzorca pa absolutne in relativne frekvence. Znotraj
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inferenčne statistike je bila izračunana faktorska analiza za ugotavljanje latentne strukture
lestvic. Zanesljivost lestvic pa preverjena s Cronbachovim koeficientom α. H4 in H5 (in njune
podhipoteze) sta bili preverjeni s korelacijsko analizo ter z analizo variance in multivariantno
analizo variance.

Rezultati projekta 2
Povezanost pogostosti udeležbe z odvisnimi spremenljivkami

Splošno zadovoljstvo članov s skupino glede na pogostost udeležbe
Za ugotavljanje razlik v oceni splošnega zadovoljstva članov s skupino glede na pogostost
udeležbe na srečanjih SS in PS je bila izvedena analiza variance (ANOVA). Iz tabele 23 je
razvidno, da je prva skupina številčno precej večja od drugih dveh. V povprečju so
najzadovoljnejši člani, ki se skupine udeležujejo na (skoraj) vsakem srečanju, najmanj pa tisti,
ki se udeležujejo polovice srečanj ali pa še manj. Vendar so razlike v njihovi oceni
zadovoljstva precej majhne. Povprečna ocena zadovoljstva s skupino se pri članih, ki se je
udeležujejo, (skoraj) vsakič giblje med zelo zadovoljen in povsem zadovoljen (M = 8,59). Pri
članih, ki se udeležujejo treh četrtin srečanj skupine, je ta ocena blizu zelo zadovoljen (M =
7,92). Pri članih, ki se udeležujejo polovice srečanj ali pa še manj, pa med večinoma
zadovoljen in zelo zadovoljen (M = 7,61).

Tabela 23: Mere opisne statistike za oceno zadovoljstva s skupino glede na pogostost udeležbe

Pogostost
udeležbe
(Skoraj) vsakič
¾ srečanj
½ ali manj
Skupaj

N

M

SD

SE

95-odstotni interval zaupanja za
M
spodnja meja

zgornja meja

Min.

Maks.

508

8,59

1,386

0,062

8,47

8,72

0

10

72

7,92

1,554

0,183

7,55

8,28

4

10

46

7,61

1,770

0,261

7,08

8,13

4

10

626

8,44

1,470

0,059

8,33

8,56

0

10
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Prav tako je iz tabele razvidno, da med člani, ki se udeležujejo polovice srečanj skupine ali pa
še manj, najbolj variirajo ocene splošnega zadovoljstva s skupino, vendar je najnižja ocena
zadovoljstva v tej skupini 4 – dokaj nezadovoljen. V nasprotju s tem je najnižja ocena
zadovoljstva v skupini članov, ki se udeležujejo (skoraj) vsakega srečanja, 0 – izjemno
nezadovoljen, vendar pa v tej skupini ocene splošnega zadovoljstva najmanj variirajo v
primerjavi z ocenama drugih dveh skupin članov.

Ker je Levenov test homogenosti varianc pokazal statistično pomembne razlike med
variancami, Levenova statistika (2, 623) = 3,83, p = 0,022, lahko zaključim, da predpostavka o
homogenosti varianc ne drži, zato sem v nadaljevanju uporabila Welchov robustni test
enakosti aritmetičnih skupin med skupinami. Izkazalo se je, da so med skupinami statistično
pomembne razlike; Welchov F(2, 84,1) = 11,94, p < 0,001. Da bi bilo mogoče ugotoviti, med
katerimi skupinami so te razlike, je bil v nadaljevanju izveden post-hoc test, in sicer GamesHowellov postopek zaradi različno velikih numerusov primerjanih skupin in sočasno
neizpolnjenega pogoja homogenosti varianc. Iz tabele 24 je razvidno, da so statistično
pomembne razlike med skupino udeležencev (skoraj) vsakega srečanja in skupino
udeležencev, ki se udeležuje približno treh četrtin srečanj. Razlika med aritmetičnima
sredinama znaša 0,68, p < 0,01. Prav tako se skupina udeležencev (skoraj) vsakega srečanja
pomembno razlikuje od skupine, ki se udeležuje polovice srečanj skupine ali pa še manj.
Razlika med aritmetičnima sredinama v tem primeru znaša 0,97, p < 0,01.

Tabela 24: Games-Howellov test razlik v oceni zadovoljstva s skupino glede na pogostost udeležbe

(I) pogostost
udeležbe

(J) pogostost
udeležbe

(Skoraj)

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja
zgornja
meja
meja

Razlika
M (I–J)

SE

Sig.

¾ srečanj

0,678

0,193

0,002

0,22

1,14

vsakič

½ ali manj

0,986

0,268

0,002

0,34

1,63

¾ srečanj

(skoraj) vsakič

–0,678

0,193

0,002

–1,14

–0,22

½ ali manj

0,308

0,319

0,600

–0,45

1,07

Hipotezo H4.1 lahko potrdim, saj sem dokazala statistično pomembne razlike v oceni
splošnega zadovoljstva s SS in PS glede na pogostost udeležbe na srečanjih skupine.
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Udeleženci, ki se udeležijo (skoraj) vsakega srečanja SS ali PS, ocenjujejo svoje splošno
zadovoljstvo s skupino pomembno višje kot tisti, ki se udeležijo treh četrtin srečanj ali
polovice in manj. Ni pa mi uspelo dokazati razlik v ocenah splošnega zadovoljstva s skupino
med skupinama udeležencev treh četrtin srečanj skupine in polovice ali manj srečanj.
Izhajajoč iz teh rezultatov, bi lahko trdila, da je najmanj tričetrtinska udeležba mejna
vrednost pogostosti udeležbe, ki razločuje udeležence glede na zadovoljstvo. Možno je, da je
ta mejna vrednost tudi višja, vendar tako zbrani podatki ne dovoljujejo tovrstne preverbe, saj
je bila spremenljivka pogostosti udeležbe na srečanjih merjena v kategorijah pogostosti:
skoraj vsako, tri četrtine, polovica in manj srečanj. Dobljeni rezultati vodijo k sklepu, da je
udeležba na srečanju skupine eden od prediktorjev posameznikovega zadovoljstva s SS ali PS
(vendar s tem ne želim prejudicirati smeri kavzalnosti). Kljub dejstvu, da so v povprečju
ocene splošnega zadovoljstva članov s SS in PS precej visoke, pa so člani, ki se udeležujejo
skupine vsaj v obsegu treh četrtin srečanj, v splošnem zadovoljnejši s skupino kot člani, ki se
srečanj udeležujejo manj pogosto.

Doživljanje značilnosti skupinske pomoči glede na pogostost udeležbe
Za ugotavljanje razlik v doživljanju izbranih značilnosti skupinske pomoči glede na pogostost
udeležbe v skupini sem izvedla multivariantno analizo variance (MANOVA). Ker je
spremenljivka značilnosti skupinske pomoči sestavljena iz treh faktorjev (občutek sprejetosti
in enakovrednosti, učenje strategij spoprijemanja ter izmenjava znanja in izkušenj), sem
želela preveriti, ali obstajajo razlike glede na pogostost udeležbe ne le pri vsakem
posameznem faktorju, temveč tudi pri interakciji oz. sovplivanju faktorjev med seboj, zato je
bila izbrana MANOVA.

Tabela 25 prikazuje aritmetično sredino ter standardni odklon in numerus za vsako od
primerjanih skupin za vse tri faktorje. Pri občutku sprejetosti in enakovrednosti se pojavljajo
najvišje povprečne vrednosti in najmanjši standardni odklon pri prvi primerjani skupini, tj.
skupini članov, ki se udeležuje (skoraj) vsakega srečanja SS ali PS. Vrednosti obeh mer padajo
glede na manjšanje pogostosti udeležbe. To pa ne velja za učenje strategij spoprijemanja,
kjer je najvišja povprečna vrednost doseženih faktorskih skorov pri prvi skupini pogostosti
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udeležbe, najnižja pa pri skupini treh četrtin srečanj. Še bolj se spremeni situacija pri
izmenjavi znanja in izkušenj, kjer si glede na povprečno vrednost sledijo naslednje skupine:
tri četrtine srečanj, polovica srečanj ali manj ter (skoraj) vsako srečanje.

Tabela 25: Mere opisne statistike za značilnosti skupinske pomoči glede na pogostost udeležbe
Pogostost udeležbe
Občutek sprejetosti in

(skoraj) vsakič

enakovrednosti

M

SD

N

0,0388689

0,96820535

433

¾ srečanj

–0,0027537

1,04530310

70

½ ali manj

–0,4288168

1,17120872

40

skupaj

–0,0009488

0,99987693

543

0,0275083

1,00512375

433

Učenje strategij

(skoraj) vsakič

spoprijemanja

¾ srečanj

–0,1725505

0,89971785

70

½ ali manj

0,0152669

1,10409965

40

skupaj

0,0008163

1,00023651

543

–0,0140606

0,97610594

433

Izmenjava znanja in

(skoraj) vsakič

izkušenj

¾ srečanj

0,0716193

1,07856182

70

½ ali manj

0,0690788

1,12979483

40

skupaj

0,0031092

1,00025907

543

Kot je razvidno iz tabele 26, je statistika Pillai's Trace za pogostost udeležbe statistično
pomembna, p < 0,05. Doživljanje značilnosti skupinske pomoči se razlikuje glede na
pogostost udeležbe na srečanjih skupine.

Tabela 26: Multivariantni testi učinkov izvorov variance pogostosti udeležbe na značilnosti
skupinske pomoči
Učinek
Intercept
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Vrednost

F

Hip. df

Napaka df

Sig.

Pillai's Trace

0,010

1,746

3

538

0,157

Wilks' Lambda

0,990

1,746

3

538

0,157

Hotelling's Trace

0,010

1,746

3

538

0,157

Roy's Largest Root

0,010

1,746

3

538

0,157

Pogostost

Pillai's Trace

0,026

2,407

6

1078

0,026

udeležbe

Wilks' Lambda

0,974

2,407

6

1076

0,026

Hotelling's Trace

0,027

2,406

6

1074

0,026

Roy's Largest Root

0,020

3,657

3

539

0,012
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Da bi ugotovila, pri katerih značilnostih skupinske pomoči se pojavijo te razlike, je bil izveden
test učinkov izvorov variance med skupinami pogostosti udeležbe. Zanj je bil izpolnjen tudi
pogoj, preverjen z Levenovim testom enakosti napake variance za odvisne spremenljivke, ki
je bil nesignifikanten za vsakega od faktorjev značilnosti skupinske pomoči. Rezultate za test
učinkov izvorov variance med skupinami prikazuje naslednja tabela. Vidimo, da se pojavljajo
statistično pomembne razlike učinkov izvorov variance med skupinami glede na pogostost
udeležbe le pri prvem faktorju, to je občutku sprejetosti in enakovrednosti; F (2) = 4,05, p <
0,05. Pri faktorjih učenje strategij spoprijemanja ter izmenjava znanja in izkušenj mi teh razlik
ni uspelo dokazati.

Tabela 27: Učinki izvorov variance med skupinami pogostosti udeležbe na značilnosti skupinske
pomoči
Izvor

Korigiran model

Intercept

Pogostost
udeležbe

Napaka

Skupaj

Korigiran skupaj

Značilnosti skupinske
pomoči
Občutek spr. in enakov.*

∑ kvadratov
tipa III
8,010

df

Učenje strat. spoprijem.*

F

Sig.

2

Srednji
kvadrat
4,005

4,051

0,018

2,421

2

1,210

1,211

0,299

Izmenj. znan. in izkušenj*

0,630

2

0,315

0,314

0,731

Občutek spr. in enakov.

3,708

1

3,708

3,750

0,053

Učenje strat. spoprijem.

0,405

1

0,405

0,405

0,525

Izmenj. znan. in izkušenj

0,386

1

0,386

0,384

0,536

Občutek spr. in enakov.

8,010

2

4,005

4,051

0,018

Učenje strat. spoprijem.

2,421

2

1,210

1,211

0,299

Izmenj. znan. in izkušenj

0,630

2

0,315

0,314

0,731

Občutek spr. in enakov.

533,857

540

0,989

Učenje strat. spoprijem.

539,836

540

1,000

Izmenj. znan. in izkušenj

541,651

540

1,003

Občutek spr. in enakov.

541,867

543

Učenje strat. spoprijem.

542,257

543

Izmenj. znan. in izkušenj

542,286

543

Občutek spr. in enakov.

541,867

542

Učenje strat. spoprijem.

542,256

542

Izmenj. znan. in izkušenj

542,281

542

* V tabeli so rabljene naslednje okrajšave: občutek spr. in enakov. za občutek sprejetosti in enakovrednosti,
učenje strat. spoprijem. za učenje strategij spoprijemanja ter izmenj. znan. in izkušenj za izmenjava znanja in
izkušenj.

Da bi bilo mogoče ugotoviti, med katerimi skupinami glede na pogostost udeležbe obstajajo
te razlike, je bil v nadaljevanju izveden post-hoc test, in sicer Hochbergov GT2-postopek
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zaradi različno velikih numerusov primerjanih skupin. Iz tabele 28 je razvidno, da obstajajo
statistično pomembne razlike med udeleženci, ki se udeležujejo (skoraj) vsakega srečanja
skupine, in udeleženci, ki se udeležujejo polovice srečanj ali manj, pri doživljanju občutka
sprejetosti in enakovrednosti. Razlika v M = 0,47, p < 0,05. Pomembno več občutka
sprejetosti in enakovrednosti doživljajo udeleženci, ki se redno udeležujejo srečanj, v
primerjavi s tistimi, ki se jih udeležujejo zgolj občasno. To je možno razumeti tako, da čim
bolj so navzoči na srečanjih, tem več občutka pripadnosti se lahko razvije, hkrati pa verjetno
velja tudi nasprotno, čim bolj se član čuti sprejetega in enakovrednega drugim, tem več
verjetnosti je, da bo njegova udeležba pogostejša.

Tabela 28: Hochbergov GT2-test razlik v občutku sprejetosti in enakovrednosti glede na pogostost
udeležbe

Sig.

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja
zgornja
meja
meja

0,12808746

0,983

–0,2651360

0,3483812

0,4676856

0,16431312

0,014

0,0741696

0,8612016

(skoraj) vsakič

–0,0416226

0,12808746

0,983

–0,3483812

0,2651360

½ ali manj

0,4260630

0,19707563

0,090

–0,0459164

0,8980425

(I) pogostost
udeležbe

(J) pogostost
udeležbe

(Skoraj) vsakič

¾ srečanj

0,0416226

½ ali manj

¾ srečanj

Razlika M
(I–J)

SE

Doživljanje krepitve moči glede na pogostost udeležbe
Iz enakih razlogov kot pri H4.2 sem za ugotavljanje razlik v doživljanju krepitve moči glede na
pogostost udeležbe v skupini izvedla multivariantno analizo variance (MANOVA), saj je
spremenljivka doživljanje elementov krepitev moči sestavljena iz treh faktorjev: celostno
doživljanje sebe, proaktivnost in kompetentnost ter védenje o družbi. Tabela 29 prikazuje
aritmetično sredino, standardni odklon in numerus za vsako od primerjanih skupin za vse tri
faktorje. Pri prvem in tretjem faktorju doživljanja krepitve moči se pojavljajo najvišje
povprečne vrednosti in najmanjši standardni odklon pri prvi primerjani skupini, tj. skupini
članov, ki se udeležuje (skoraj) vsakega srečanja SS ali PS, in padajo do zadnje. Za faktor
proaktivnosti in kompetentosti pa je povprečna vrednost doseženih faktorskih skorov
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najvišja pri pogostosti udeležbe na treh četrtinah srečanj, sledi skupina (skoraj) vsako
srečanje in zadnja (polovica srečanj ali manj).

Tabela 29: Mere opisne statistike za doživljanje krepitve moči glede na pogostost udeležbe
Doživljanje krepitve
moči

Pogostost udeležbe

Celostno doživljanje

(skoraj) vsakič

sebe

M

SD

N

0,0253320

0,99511620

420

¾ srečanj

–0,0389275

1,09246326

67

½ ali manj

–0,1969858

0,88120230

37

0,0014176

1,00042738

524

–0,0009709

1,00264117

420

skupaj

Proaktivnost in

(skoraj) vsakič

kompetentost

¾ srečanj

0,1164370

0,97232634

67

½ ali manj

–0,1807446

1,02429230

37

skupaj

0,0013472

1,00047854

524

(skoraj) vsakič

0,0265087

0,99361279

420

¾ srečanj

–0,0355152

1,00651319

67

½ ali manj

–0,1877656

1,03446395

37

0,0034481

0,99782671

524

Védenje o družbi

skupaj

Kot je razvidno iz tabele 30, je statistična pomembnost statistike Pillai's Trace za pogostost
udeležbe p = 0,64. Ni mi torej uspelo dokazati razlik v doživljanju krepitve moči glede na
pogostost udeležbe na srečanjih skupine.

Tabela 30: Multivariantni testi učinkov izvorov variance pogostosti udeležbe na doživljanje krepitve
moči
Učinek

Vrednost

F

Hip. Df

Napaka df

Sig.

Pillai's Trace

0,002

0,429

3

519

0,732

Wilks' Lambda

0,998

0,429

3

519

0,732

Hotelling's Trace

0,002

0,429

3

519

0,732

Roy's Largest Root

0,002

0,429

3

519

0,732

Pogostost

Pillai's Trace

0,008

0,711

6

1040

0,641

udeležbe

Wilks' Lambda

0,992

0,710

6

1038

0,641

Hotelling's Trace

0,008

0,709

6

1036

0,642

Roy's Largest Root

0,006

1,000

3

520

0,392

Intercept
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Za preverbo poglejmo še rezultate univariantnih testov. Test učinkov izvorov variance med
skupinami pogostosti udeležbe prav tako ni statistično pomemben. Zanj je bil sicer izpolnjen
pogoj enakosti napake variance za odvisne spremenljivke. Ker rezultati niso statistično
pomembni, jih namesto prikazovanja v tabeli navajam kar tu. Statistična pomembnost razlik
učinkov izvorov variance med skupinami na pogostost udeležbe je pri faktorju celostno
doživljanje sebe p = 0,41, pri proaktivnost in kompetentnost p = 0,35 in pri védenju o družbi
p = 0,43. Zaključujem, da mi ni uspelo dokazati razlik v doživljanju krepitve moči med člani SS
in PS glede na to, kako pogosto se udeležujejo srečanj skupine.

Ocena možnosti vplivanja na skupino glede na pogostost udeležbe
Da bi ugotovila, ali člani, ki različno pogosto obiskujejo SS in PS, tudi različno ocenjujejo svoje
možnosti vplivanja na skupino, je bila izvedena analiza variance (ANOVA). V tabeli 31 so
prikazane mere opisne statistike za vsako od primerjanih skupin po pogostosti udeležbe.
Povprečna vrednost doseženih faktorskih skorov za faktor ocene možnosti vplivanja na
skupino je najvišja v skupini, ki se udeležuje (skoraj) vsakega srečanja (in pri njej ocene
možnosti vplivanja na skupino tudi najmanj variirajo), najnižja pa v skupini, ki se udeležuje
polovice srečanj ali manj. Najbolj pa variirajo ocene možnosti vplivanja na skupino pri članih,
ki se udeležujejo približno treh četrtin srečanj.

Tabela 31: Mere opisne statistike za oceno možnosti vplivanja na skupino glede na pogostost
udeležbe

Pogostost
udeležbe

SD

SE

95-odstotni interval
zaupanja za M
spodnja
zgornja
meja
meja

N

M

Min.

(Skoraj) vsakič

466

0,04395

0,973458

0,045095

–0,04467

0,13256

–3,958

1,728

¾ srečanj

66

-0,07410

1,105367

0,136061

–0,34583

0,19764

–2,100

1,728

½ ali manj

45

-0,32397

1,079309

0,160894

–0,64823

0,00029

–3,086

1,728

Skupaj

577

0,00175

1,001130

0,041678

–0,08011

0,08361

–3,958

1,728

Levenov test je nesignifikanten, Levenova statistika (2, 574) = 2,325, p > 0,05.

154

Maks.

Rezultati projekta 2

Tabela 32: Analiza variance v oceni možnosti vplivanja na skupino med skupinami po pogostosti
udeležbe
Ocena možnosti
vplivanja na
skupino
Med skupinami

∑ kvadratov

df

M kvadratov

5,984

2

2,992

Znotraj skupin

571,319

574

0,995

Skupaj

577,302

576

F
3,006

Sig.
0,050

F-test pokaže, da razlike med aritmetičnimi sredinami skupin niso statistično pomembne, p =
0,05. Glede na to, da je vrednost p mejna, sem preverila tudi razlike med posameznimi pari
skupin z Games-Howellovim post-hoc testom, a se je prav tako izkazalo, da razlike med
skupinami niso statistično pomembne.33 Hipoteza 4.4 ni potrjena, saj mi ni uspelo dokazati,
da bi člani SS in PS, ki se različno pogosto udeležujejo srečanj skupine, tudi pomembno
različno ocenjevali svoje možnosti vplivanja na skupino. Možno je, da vzroki za ta rezultat
izhajajo iz dejstva, da imajo predvsem nekatere SS izjemno eksplicitno postavljena pravila
glede tega: kdo vpliva na odločitve v skupini, o čem se skupina sploh lahko odloča (npr. pri
AA in iz nje izhajajočih skupinah je oblika srečanj jasno postavljena in o njej ni mogoče
razpravljati), glede katerih tem ni dovoljen pogovor itd. Čeprav so v tem pogledu PS nekoliko
fleksibilnejše zaradi cilja delovanja – informiranja in podpore posameznikov v stiski – in se
večinoma prilagajajo članom tudi po strukturi in načinu delovanja, imajo kljub temu jasno
določena pravila delovanja skupine. Torej je možno, da ne glede na to, ali se član udeleži
vsakega srečanja skupine ali manj, ne more vplivati na način delovanja skupine, predvsem
tam, kjer je ta tako rekoč že predpisan in določa oz. pogojuje samo obliko skupine.

Povezanost trajanja članstva z odvisnimi spremenljivkami

Splošno zadovoljstvo članov s skupino glede na dolžino trajanja članstva
Za ugotavljanje razlik v oceni splošnega zadovoljstva članov s skupino glede na trajanje
članstva v SS in PS je bila izvedena analiza variance (ANOVA). V tabeli 33 so prikazane mere
opisne statistike za vsako od primerjanih skupin glede na trajanje članstva. Povprečne ocene
33

Ker ni statistično pomembnih razlik, tabela, ki prikazuje rezultate tega testa, ni vključena v besedilo.
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zadovoljstva s skupino se med seboj glede na trajanje članstva zelo malo razlikujejo. V
splošnem se gibljejo med zelo zadovoljen in povsem zadovoljen. Kakor koli, eksaktne
vrednosti povprečnih ocen kažejo, da so s skupino najzadovoljnejši člani, ki se je udeležujejo
več kot osem let, najmanj pa tisti, ki se je udeležujejo od tri do osem let. Prav tako je iz
tabele razvidno, da najbolj variirajo ocene splošnega zadovoljstva s skupino med člani, ki se
skupine udeležujejo več kot osem let, najmanj pa med člani, ki se je udeležujejo do vključno
enega leta. Med slednjimi je najnižja vrednost ocene splošnega zadovoljstva 5 – srednje
zadovoljen, kar je v primerjavi z drugimi skupinami najvišja vrednost, medtem ko v primerjavi
z drugimi skupinami nastopa najnižja vrednost minimuma, in sicer 0 – izjemno nezadovoljen
v skupini trajanja članstva od tri do osem let.

Tabela 33: Mere opisne statistike za oceno zadovoljstva s skupino glede na trajanje članstva
Trajanje
članstva

N

Do 1 leta

132

8,42

1,326

Od 1 do 3

158

8,47

183

Več kot 8 let
Skupaj

M

SD

SE

95-odstotni interval zaupanja za M

Min.

Maks.

spodnja meja

zgornja meja

0,115

8,20

8,65

5

10

1,362

0,108

8,25

8,68

4

10

8,41

1,505

0,111

8,19

8,63

0

10

136

8,54

1,587

0,136

8,27

8,81

2

10

609

8,46

1,448

0,059

8,34

8,57

0

10

let
Od 3 do 8
let

Predpostavka homogenosti varianc je zagotovljena, Levenova statistika (3, 605) = 2,540, p >
0,05. Vendar pa analiza variance (tabela 34) pokaže, da mi ni uspelo dokazati statistično
pomembnih razlik med trajanjem članstva in oceno splošnega zadovoljstva članov s skupino.

Tabela 34: Analiza variance v oceni splošnega zadovoljstva s skupino med skupinami
po dolžini trajanja članstva
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Zadovoljstvo s
skupino

∑ kvadratov

Med skupinami

1,434

3

0,478

Znotraj skupin

1273,663

605

2,105

Skupaj

1275,097

608

df

M kvadratov

F
0,227

Sig.
0,878
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Možen dejavnik za tak izid je arbitrarni način kreiranja primerjanih skupin, kjer je bil
uporabljen statistični kriterij. Morda bi arbitrarna delitev na osnovi drugih kriterijev vodila do
drugačnih rezultatov. Drug možen dejavnik za tak rezultat pa je način vzorčenja. V vzorec so
bile zajete tako SS kot tudi PS. Med slednjimi so marsikatere za člane aktualne le za določeno
obdobje, denimo, podporne skupine za mlade mamice, kjer se jih te po navadi udeležujejo
prvo leto otrokovega življenja. Gre torej za situacijo, kjer so lahko članice zelo zadovoljne, a
vseeno prekinejo zaradi značilnosti biografskega poteka (iztek dopusta za nego in varstvo
otroka in vrnitev na delovno mesto). Podobno se lahko dogaja tudi v skupinah za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju ali v skupinah kroničnih bolnikov, kjer se
članstvo prekine z morebitnimi hospitalizacijami. Ali pa na primer skupine za starejše, kjer je
po navadi članstvo začeto na neki točki (na primer nastanitev v dom starejših občanov) in se
mnogokrat preneha s smrtjo člana. To sklepanje bi lahko razširila tako, da kjer so vzroki za
udeležbo ali prekinitve udeležbe vezani na situacijske dejavnike, je možno, da situacijski
dejavniki vplivajo na trajanje članstva v skupini, zato to ni v enosmerni zvezi z doživljanjem
zadovoljstva s skupino.

Doživljanje značilnosti skupinske pomoči glede na dolžino trajanja članstva
Kot je bilo že pojasnjeno pri H4.2, sem za ugotavljanje razlik v doživljanju izbranih značilnosti
skupinske pomoči glede na neodvisno spremenljivko izvedla multivariantno analizo variance
(MANOVA). Tabela 35 prikazuje aritmetično sredino ter standardni odklon in numerus za
vsako od primerjanih skupin za vse tri faktorje. Kot je razvidno iz tabele, se omenjeni
statistiki pri nobenem faktorju skupinske pomoči ne razporejata padajoče ali naraščajoče
glede na dolžino trajanja udeležbe. Pri faktorju občutek sprejetosti in enakovrednosti
nastopa najvišja vrednost aritmetične sredine v skupini trajanja članstva več kot osem let. Pri
faktorju učenje strategij spoprijemanja je najvišja povprečna vrednost faktorskih rezultatov v
skupini članstva od enega do treh let, pri faktorju izmenjava znanja in izkušenj pa v skupini
trajanja članstva več kot osem let.
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Tabela 35: Mere opisne statistike za značilnosti skupinske pomoči glede na trajanje članstva
Značilnosti
skupinske pomoči

Trajanje udeležbe

M

do 1 leta

SD

N

–0,1473311

0,95190281

116

Občutek sprejetosti

od 1 do 3 let

0,0458296

0,94149648

135

in enakovrednosti

od 3 do 8 let

0,0145038

1,06376418

161

več kot 8 let

0,0907099

0,99668641

121

Skupaj

0,0045171

0,99535068

533

–0,1779601

1,06980670

116

od 1 do 3 let

0,0654911

0,98810310

135

od 3 do 8 let

0,0324513

1,00970669

161

več kot 8 let

0,0617833

0,91531540

121

Skupaj

0,0016855

0,99904715

533

do 1 leta

–0,1142239

0,99703708

116

od 1 do 3 let

–0,0033613

0,97747545

135

od 3 do 8 let

–0,0648420

1,04560970

161

več kot 8 let

0,1763882

0,94562892

121

–0,0052539

0,99861410

533

do 1 leta

Učenje strategij
spoprijemanja

Izmenjava znanja in
izkušenj

Skupaj

Kot je razvidno iz tabele 36, je statistična pomembnost statistike Pillai's Trace za trajanje
udeležbe p = 0,29. Ni mi torej uspelo dokazati razlik v doživljanju značilnosti skupinske
pomoči glede na trajanje članstva v SS ali PS. Iz tabele je tudi razvidno, da je statistična
pomembnost parametra Roy's Largest Root p < 0,05, kar bi vodilo do nasprotnega sklepa,
vendar pa je ta parameter najmanj robusten (Field, 2005). Oglejmo si še rezultate testa
učinkov izvorov variance med skupinami trajanja članstva.

Tabela 36: Multivariantni testi učinkov izvorov variance trajanja članstva na značilnosti skupinske
pomoči
Učinek
Intercept
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Vrednost

F

Hyp. Df

Napaka df

Sig.

Pillai's Trace

0,000

0,005

3

527

0,999

Wilks' Lambda

1,000

0,005

3

527

0,999

Hotelling's Trace

0,000

0,005

3

527

0,999

Roy's Largest Root

0,000

0,005

3

527

0,999

Trajanje

Pillai's Trace

0,020

1,199

9

1587

0,291

udeležbe

Wilks' Lambda

0,980

1,199

9

1282,730

0,292

Hotelling's Trace

0,021

1,198

9

1577

0,292

Roy's Largest Root

0,015

2,687

3

529

0,046
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Za test učinkov izvorov variance med skupinami, prikazan v tabeli 37, je bil izpolnjen pogoj
enakosti napake variance za odvisne spremenljivke, preverjen z Levenovim testom, ki je bil
nesignifikanten za vsakega od faktorjev značilnosti skupinske pomoči (občutek sprejetosti in
enakovrednosti p = 0,054, učenje strategij spoprijemanja p = 0,468 ter izmenjava znanja in
izkušenj p = 0,736). Iz Tabela 37 je razvidno, da pri nobenem faktorju značilnosti skupinske
pomoči ni statistično pomembnih razlik učinkov izvorov variance med skupinami glede na
trajanje članstva. Zaključim lahko, da mi ni uspelo dokazati razlik v doživljanju značilnosti
skupinske pomoči pri članih SS in PS glede na trajanje članstva.

Tabela 37: Učinki izvorov variance med skupinami trajanja članstva na značilnosti skupinske
pomoči
Izvor

Značilnosti skupinske
pomoči

Korigiran

Občutek spr. in enakov.

3,820

3

1,273

1,287

0,278

model

Učenje strat. spoprijem.

4,883

3

1,628

1,637

0,180

Izmenj. znan. in izkušenj

5,942

3

1,981

1,997

0,113

Občutek spr. in enakov.

0,000

1

0

0

0,983

Učenje strat. spoprijem.

0,011

1

0,011

0,011

0,917

Izmenj. znan. in izkušenj

0,001

1

0,001

0,001

0,972

Trajanje

Občutek spr. in enakov.

3,820

3

1,273

1,287

0,278

udeležbe

Učenje strat. spoprijem.

4,883

3

1,628

1,637

0,180

Izmenj. znan. in izkušenj

5,942

3

1,981

1,997

0,113

Intercept

∑ kvadratov
tipa III

Srednji
kvadrat

df

Občutek spr. in enakov.

523,245

529

0,989

Učenje strat. spoprijem.

526,104

529

0,995

Izmenj. znan. in izkušenj

524,585

529

0,992

Občutek spr. in enakov.

527,075

533

Učenje strat. spoprijem.

530,988

533

Izmenj. znan. in izkušenj

530,541

533

Korigiran

Občutek spr. in enakov.

527,065

532

skupaj

Učenje strat. spoprijem.

530,987

532

Izmenj. znan. in izkušenj

530,526

532

Napaka

Skupaj

F

Sig.

* V tabeli so rabljene naslednje okrajšave: občutek spr. in enakov. za občutek sprejetosti in enakovrednosti,
učenje strat. spoprijem. za učenje strategij spoprijemanja in izmenj. znan. in izkušenj za izmenjava znanja in
izkušenj.

159

Tipologija in značilnosti skupin za samopomoč in podpornih skupin v Sloveniji

Doživljanje krepitve moči glede na dolžino trajanja članstva
Za ugotavljanje razlik v doživljanju krepitve moči glede na trajanje članstva v skupini sem
izvedla multivariantno analizo variance (MANOVA). Tabela 38 prikazuje aritmetično sredino,
standardni odklon in numerus za vsako od primerjanih skupin za vse tri faktorje. Le pri prvem
faktorju doživljanja krepitve moči vrednosti aritmetične sredine rastejo z dolžino trajanja
članstva.

Tabela 38: Mere opisne statistike za doživljanje krepitve moči glede na trajanje članstva
Doživljanje
krepitve moči

Celostno
doživljanje sebe

Proaktivnost in
kompetentost

Védenje o družbi

Trajanje članstva

M

SD

N

do 1 leta

–0,1604242

1,12279486

115

od 1 do 3 let

0,0095713

0,85690094

136

od 3 do 8 let

0,0311800

0,97932774

158

več kot 8 let

0,1389692

1,00706182

104

Skupaj

0,0043511

0,99117614

513

do 1 leta

0,1121878

0,97708577

115

od 1 do 3 let

0,1253298

1,00860050

136

od 3 do 8 let

–0,0496337

0,97049123

158

več kot 8 let

–0,1368365

0,97271255

104

Skupaj

0,0153476

0,98553336

513

do 1 leta

–0,3153951

1,15070438

115

od 1 do 3 let

0,0905285

0,86242315

136

od 3 do 8 let

0,0124824

0,98448232

158

več kot 8 let

0,2185334

0,95551517

104

Skupaj

0,0014447

1,00303130

513

Kot je razvidno iz tabele 39, je statistika Pillai's Trace za pogostost udeležbe statistično
pomembna, p < 0,01. Rečemo lahko, da se doživljanje krepitve moči razlikuje glede na
dolžino trajanja članstva v SS in PS.
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Tabela 39: Multivariantni testi učinkov izvorov variance trajanja članstva na doživljanje
krepitve moči
Učinek

Vrednost

F

Hyp. df

Napaka df

Sig.

Pillai's Trace

0,000

0,029

3

507

0,993

Wilks' Lambda

1,000

0,029

3

507

0,993

Hotelling's Trace

0,000

0,029

3

507

0,993

Roy's Largest Root

0,000

0,029

3

507

0,993

Trajanje

Pillai's Trace

0,049

2,834

9

1527

0,003

udeležbe

Wilks' Lambda

0,951

2,856

9

1234,055

0,002

Hotelling's Trace

0,051

2,870

9

1517

0,002

Roy's Largest Root

0,042

7,198

3

509

0,000

Intercept

S testom učinkov izvorov variance med skupinami trajanja udeležbe sem ugotavljala, pri
katerih faktorjih doživljanja krepitve moči se pojavijo te razlike. Levenov test enakosti
napake variance za odvisne spremenljivke ni bil statistično pomemben za prva dva faktorja,
za tretjega pa (celostno doživljanje sebe, p = 0,098, proaktivnost in kompetentnost, p =
0,939, védenje o družbi, p < 0,01). Zaradi takega rezultata sem pri post-hoc testu izbrala
postopek, ki upošteva, da homogenost varianc pri tej spremenljivki ni zagotovljena.
Rezultate za test učinkov izvorov variance med skupinami trajanja članstva prikazuje tabela
40. Statistično pomembne razlike učinkov izvorov variance med skupinami glede trajanja
članstva se pojavljajo le pri zadnjem faktorju, to je védenju o družbi; F (3) = 5,98, p < 0,01. Pri
faktorjih celostno doživljanje sebe ter proaktivnost in kompetentnost mi teh razlik v učinkih
izvorov variance ni uspelo dokazati.
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Tabela 40: Učinki izvorov variance med skupinami trajanja članstva na doživljanje krepitve moči
Izvor
Korigiran

Doživljanje krpitve
moči
Celostno dož. sebe*

∑ kvadratov
tipa III
5,124

df
3

Srednji
kvadrat
1,708

F

Sig.

1,746

0,157

Proakt. in komp.*

5,799

3

1,933

2,002

0,113

Védenje o družbi

17,544

3

5,848

5,983

0,001

Celostno dož. sebe

0,012

1

0,012

0,012

0,913

Proakt. in komp.

0,081

1

0,081

0,084

0,772

Védenje o družbi

0,001

1

0,001

0,001

0,972

Trajanje

Celostno dož. sebe

5,124

3

1,708

1,746

0,157

članstva

Proakt. in komp.

5,799

3

1,933

2,002

0,113

Védenje o družbi

17,544

3

5,848

5,983

0,001

Celostno dož. sebe

497,880

509

0,978

Proakt. in komp.

491,494

509

0,966

Védenje o družbi

497,564

509

0,978

Celostno dož. sebe

503,014

513

Proakt. in komp.

497,414

513

Védenje o družbi

515,110

513

Korigiran

Celostno dož. sebe

503,004

512

skupaj

Proakt. in komp.

497,293

512

Védenje o družbi

515,109

512

model
Intercept

Napaka

Skupaj

* V tabeli so rabljene naslednje okrajšave: celostno dož. sebe za celostno doživljanje sebe, proakt. in komp. za
proaktivnost in kompetentnost.

Da bi ugotovila, med katerimi skupinami glede na dolžino trajanja članstva obstajajo te
razlike, je bil v nadaljevanju izveden post-hoc test, in sicer Games-Howellov postopek zaradi
neizpolnjenega pogoja homogenosti varianc pri spremenljivki védenje o družbi. Iz tabele 41
je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike v učinkih izvorov variance med
skupinama članov, ki so v SS in PS vključeni do enega leta, in skupino članov, vključenih od
enega do treh let, razlika v M = –0,41, p < 0,05. Prav tako sem dokazala statistično
pomembne razlike v učinkih izvorov variance med skupinama članov, ki so v SS in PS
vključeni do enega leta, in skupino članov, vključenih več kot osem let, razlika v M = –0,53, p
< 0,01. Člani SS in PS, ki so v skupine vključeni do enega leta, ocenjujejo, da imajo
pomembno manj védenja o družbi v primerjavi s člani, ki so v skupine vključeni od enega do
treh let ali več kot osem let.

Če bi statistično pomembne razlike nastopale med skupino članov do enega leta in vsemi
drugimi skupinami, bi lahko rekla, da je največ eno leto tista ključna točka, kjer člani
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pridobijo več védenja o družbi med udeležbo na srečanjih skupine. Vendar pa mi ni uspelo
dokazati razlik med člani do enega leta ter člani od enega do treh let. Zagotovo je mogoče
trditi le, da so člani, ki so najkrajše obdobje vključeni v skupino, torej do enega leta, manj
poučeni o družbi kakor člani s stažem, daljšim od enega do treh let. Še z večjo gotovostjo
(zaradi višje statistične pomembnosti) pa to lahko trdim v primerjavi s člani, vključenimi v
skupino do enega leta, in člani, katerih članstvo traja osem let ali več. Najverjetneje je to
posledica dejstva, da gre pri spremenljivki védenje o družbi za oceno pridobivanja znanja na
tem področju, to pa je z dolgoletnimi izkušnjami v skupini lahko bistveno obsežnejše.

Tabela 41: Games-Howellov test razlik v védenju o družbi glede na trajanje članstva

(I) trajanje
članstva
Do 1 leta

Razlika M
(I–J)

SeM

Sig.

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja
zgornja
meja
meja

od 1 do 3 let

–0,4059237*

0,13031890

0,011

–0,7434350

–0,0684123

od 3 do 8 let

–0,3278775

0,13284692

0,068

–0,6717638

0,0160088

več kot 8 let

*

0,14245360

0,001

–0,9027683

–0,1650889

(J) trajanje
članstva

–0,5339286

Od 1 do 3

do 1 leta

0,4059237*

0,13031890

0,011

0,0684123

0,7434350

let

od 3 do 8 let

0,0780462

0,10771785

0,887

–0,2002850

0,3563773

več kot 8 let

–0,1280049

0,11936440

0,707

–0,4371333

0,1811235

0,3278775

0,13284692

0,068

–0,0160088

0,6717638

Od 3 do 8

do 1 leta

let

od 1 do 3 let

–0,0780462

0,10771785

0,887

–0,3563773

0,2002850

več kot 8 let

–0,2060511

0,12211939

0,333

–0,5221355

0,1100334

*

0,14245360

0,001

0,1650889

0,9027683

Več kot 8

do 1 leta

0,5339286

let

od 1 do 3 let

0,1280049

0,11936440

0,707

–0,1811235

0,4371333

od 3 do 8 let

0,2060511

0,12211939

0,333

–0,1100334

0,5221355

Ocena možnosti vplivanja na skupino glede na dolžino trajanja članstva
Z analizo variance sem preverila, ali člani, ki se različno dolgo udeležujejo srečanj skupine,
različno ocenjujejo svoje možnosti vplivanja na skupino. Tabela 42 prikazuje mere opisne
statistike za vsako od primerjanih skupin po dolžini trajanja članstva. Povprečna vrednost
doseženih faktorskih skorov za faktor ocene možnosti vplivanja na skupino je najvišja v
skupini s trajanjem članstva od enega do treh let, najnižja pa v skupini, kjer članstvo traja več
kot osem let. V tej skupini so ocene možnosti vplivanja na skupino tudi najmanj razpršene,
medtem ko so najbolj razpršene pri članih s trajanjem članstva od enega do treh let.
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Ker predpostavka o homogenosti varianc ne zdrži, saj je Levenov test homogenosti varianc
pokazal statistično pomembne razlike med variancami, Levenova statistika (3, 562) = 4,09,
p = 0,007, sem v nadaljevanju izvedla Welchov robustni test enakosti aritmetičnih skupin
med skupinami. Izkazalo se je, da je njegova statistična pomembnost višja od mejne; F (3,
304,4) = 0,90, p = 0,444.

Tabela 42: Mere opisne statistike za oceno možnosti vplivanja na skupino glede na trajanje
članstva
95-odstotni interval zaupanja za M

Trajanje
udeležbe

N

Do 1 leta

122

–0,0058

1,0352

Od 1 do 3 let

145

0,0762

Od 3 do 8 let

170

Več kot 8 let
Skupaj

M

SD

SE

Min.

Maks.

spodnja meja

zgornja meja

0,0937

–0,1914

0,1797

–3,214

1,728

1,0652

0,0885

–0,0987

0,2510

–3,086

1,728

0,0351

1,0159

0,0779

–0,1187

0,1889

–3,958

1,728

129

–0,0982

0,8397

0,0739

–0,2445

0,0481

–2,113

1,728

566

0,0064

0,9956

0,0419

–0,0758

0,0886

–3,958

1,728

Hipoteze 4.8 ne potrjujem, saj mi ni uspelo dokazati razlik v oceni lastne možnosti vplivanja
na skupino glede na dolžino trajanja članstva. Čeprav bi bilo na prvi pogled vsebinsko
smiselno pričakovati, da če so posamezniki člani skupine dalj časa, bodo bolj vplivali na njeno
delovanje, pa morda vsaj v SS le ni tako. Argument za to je enak kot pri hipotezi H4.4. Če
imajo namreč skupine jasno določena in nespremenljiva pravila delovanja, potem ne glede
na dolžino trajanja udeležbe ostaja manevrski prostor za sklepanje dogovor glede sprememb
v delovanju skupine ničen. Seveda pa ostaja – s strogo metodološkega vidika – tudi
vprašanje, ali bi drugače določene skupine trajanja članstva vodile tudi do drugačnih
rezultatov oz. ali bi se v takem primeru morda vendarle pokazale razlike.
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Povezanost starosti članov z odvisnimi spremenljivkami

Splošno zadovoljstvo s skupino pri različnih starostnih skupinah udeležencev
Z analizo variance (ANOVA) sem ugotavljala razlike v oceni splošnega zadovoljstva članov s
skupino med starostnimi skupinami udeležencev v SS in PS. V tabeli 43 so prikazane mere
opisne statistike za oceno splošnega zadovoljstva s skupino za posamezno starostno skupino.
Iz tabele lahko razberemo, da imajo osrednje tri starostne skupine celo enako povprečno
vrednost (M = 8,48) ocene zadovoljstva s skupino. Vprašani v vseh starostnih skupinah so
pozicionirali lastno oceno splošnega zadovoljstva s skupino med zelo zadovoljen in povsem
zadovoljen. Prav tako je iz tabele razvidno, da najbolj variirajo ocene splošnega zadovoljstva
s skupino med člani, starimi do 39 let, najmanj pa med člani, starimi od 40 do 49 let. Med
slednjimi je najnižja vrednost ocene splošnega zadovoljstva 5 – srednje zadovoljen, kar je v
primerjavi z drugimi skupinami najvišja vrednost, medtem ko nastopa najnižja vrednost
minimuma v primerjavi z drugimi skupinami, in sicer 0 – izjemno nezadovoljen v skupini
članov, starih od 50 do 59 let.

Tabela 43: Mere opisne statistike za oceno zadovoljstva s skupino glede na starost članov
95-odstotni interval zaupanja za M

Starostne
skupine

N

Do 39 let

125

8,46

1,558

40–49 let

125

8,48

50–59 let

141

60–69 let

M

SD

SE

Min.

Maks.

8,74

4

10

8,23

8,73

5

10

0,124

8,24

8,73

0

10

1,489

0,139

8,21

8,76

2

10

8,31

1,447

0,134

8,04

8,58

4

10

8,45

1,471

0,059

8,33

8,56

0

10

spodnja meja

zgornja meja

0,139

8,19

1,406

0,126

8,48

1,467

114

8,48

70 let in več

116

Skupaj

621

Homogenost varianc med skupinami je zagotovljena, Levenova statistika (4, 616) = 0,819,
p > 05. Vendar pa v nadaljevanju F-test pri analizi variance pokaže, da razlike med
aritmetičnimi sredinami skupin niso statistično pomembne.
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Tabela 44: : Analiza variance v oceni splošnega zadovoljstva s skupino med starostnimi skupinami
Zadovoljstvo s
skupino

∑ kvadratov

df

M kvadratov

F

Sig.

2,657

4

0,664

0,306

0,874

Znotraj skupin

1338,786

616

2,173

Skupaj

1341,443

620

Med skupinami

Hipoteze 4.9 ne potrjujem, saj mi ni uspelo dokazati, da bi se s starostjo članov SS in PS
pomembno spreminjala tudi ocena splošnega zadovoljstva s skupino. Podobno kot pri
trajanju udeležbe je tudi pri starosti članov možen dejavnik, ki je prispeval k tovrstnemu
rezultatu, arbitrarni način kreiranja primerjanih skupin, kjer je bil uporabljen statistični
kriterij. Morda bi arbitrarna delitev na osnovi drugih kriterijev vodila do drugačnih
rezultatov. Drug možen dejavnik za tak rezultat pa je tudi tu način vzorčenja. Najstarejša
starostna skupina se večinoma prekriva s skupinami za samopomoč za starejše, ki so
zajemale 14,7 odstotka vseh skupin. Gre torej za prekrivanje starostne skupine z vrsto
skupine. Morda bi se med posameznimi vrstami SS in PS pokazale razlike v oceni splošnega
zadovoljstva s skupino glede na starost. Predvsem bi veljalo to predpostavko preveriti za
skupine, ki so starostno lahko precej heterogene. Z vsebinskega vidika je zelo mogoče, da na
splošno razlike v starosti ne vplivajo pomembno na zadovoljstvo članov s skupino, ki se je
udeležujejo. Zastavlja pa se vprašanje, ali to velja tako v starostno homogenih kot tudi v
starostno heterogenih skupinah.

Doživljanje značilnosti skupinske pomoči pri različnih starostnih skupinah udeležencev
Za ugotavljanje razlik v doživljanju izbranih značilnosti skupinske pomoči glede na starostne
skupine članov SS in PS sem izvedla multivariantno analizo variance (MANOVA). Tabela 45
prikazuje aritmetično sredino, standardni odklon in numerus za vsako od primerjanih skupin
za vse tri faktorje. Pri občutku sprejetosti in enakovrednosti ter pri učenju strategij
spoprijemanja se pojavljajo najvišje povprečne vrednosti pri prvi primerjani skupini, tj.
članih, starih do 39 let. Pri izmenjavi znanja in izkušenj pa je najvišja povprečna vrednost
doseženih faktorskih skorov pri starostni skupini od 40 do 49 let. Najnižje povprečne
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vrednosti doseženih faktorskih skorov pa se pri vseh treh faktorjih značilnosti skupinske
pomoči pojavljajo pri najstarejši starostni skupini, tj. članih, starih 70 let in več.

Tabela 45: Mere opisne statistike za značilnosti skupinske pomoči glede na starost članov
Značilnosti
skupinske pomoči

Občutek
sprejetosti in
enakovrednosti

Učenje strategij
spoprijemanja

Izmenjava znanja
in izkušenj

Starostne skupine

M

SD

N

do 39 let

0,1518216

1,03312385

113

40–49 let

0,0393062

1,04921315

113

50–59 let

–0,0053726

0,99275133

130

60–69 let

0,0216005

0,96539177

95

70 let in več

–0,3091391

0,87736887

88

Skupaj

–0,0078909

0,99791105

539

do 39 let

0,2505473

0,96911679

113

40–49 let

–0,0209569

0,95862512

113

50–59 let

–0,0213220

0,86115715

130

60–69 let

–0,0409941

1,08100115

95

70 let in več

–0,2143442

1,13314697

88

Skupaj

0,0007702

0,99882598

539

do 39 let

0,1021340

0,94097615

113

40–49 let

0,1197521

1,03459512

113

50–59 let

–0,0900173

0,89455216

130

60–69 let

0,0037050

1,01432231

95

70 let in več

–0,1685010

1,14284618

88

Skupaj

–0,0020505

1,00090443

539

Kot je razvidno iz tabele 46, statistična pomembnost mere Pillai's Trace ravno preseže mejno
vrednost p = 0,052, parameter Roy's Largest Root pa je signifikanten na ravni p < 0,05, kar bi
vodilo do sklepa, da mi je uspelo dokazati statistično pomembne razlike, vendar pa je ta
parameter najmanj robusten (Field, 2005).
Tabela 46: Multivariantni testi učinkov izvorov variance starosti članov na značilnosti
skupinske pomoči
Učinek

Intercept

Starost
članov

Vrednost

F

Hip. Df

Napaka df

Sig.

Pillai's Trace

0,000

0,075

3

532

0,974

Wilks' Lambda

1,000

0,075

3

532

0,974

Hotelling's Trace

0,000

0,075

3

532

0,974

Roy's Largest Root

0,000

0,075

3

532

0,974

Pillai's Trace

0,039

1,739

12

1602

0,053

Wilks' Lambda

0,962

1,745

12

1407,831

0,052

Hotelling's Trace

0,040

1,749

12

1592

0,052

Roy's Largest Root

0,031

4,114

4

534

0,003
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Oglejmo si še rezultate testa učinkov izvorov variance med starostnimi skupinami. Da bi
ugotovila, pri katerih značilnostih skupinske pomoči se pojavijo razlike med starostnimi
skupinami, je bil izveden test učinkov izvorov variance. Zanj je bil izpolnjen tudi pogoj,
preverjen z Levenovim testom enakosti napake variance za odvisne spremenljivke, ki je bil
nesignifikanten za vsakega od faktorjev značilnosti skupinske pomoči (občutek sprejetosti in
enakovrednosti, p = 0,14, učenje strategij spoprijemanja, p = 0,14, ter izmenjava znanja in
izkušenj, p = 0,40). Rezultate za test učinkov izvorov variance med skupinami prikazuje tabela
47. Statistično pomembne razlike v učinkih izvorov variance med starostnimi skupinami se
pojavljajo pri občutku sprejetosti in enakovrednosti; F (4) = 2,85, p < 0,05 in pri učenju
strategij spoprijemanja; F (4) = 2,89, p < 0,05. Pri faktorju izmenjava znanja in izkušenj mi teh
razlik ni uspelo dokazati.

Tabela 47: Učinki izvorov variance med starostnimi skupinami na značilnosti skupinske pomoči
Izvor
Korigiran
model

Intercept

Starost
članov

Napaka

Skupaj

Korigiran
skupaj

Značilnosti skupinske
pomoči
Občutek spr. in enakovr.
Učenje strat. spoprijem.
Izmenj. znan. in izkušenj
Občutek spr. in enakovr.
Učenje strat. spoprijem.
Izmenj. znan. in izkušenj
Občutek spr. in enakovr.
Učenje strat. spoprijem.
Izmenj. znan. in izkušenj
Občutek spr. in enakovr.
Učenje strat. spoprijem.
Izmenj. znan. in izkušenj
Občutek spr. in enakovr.
Učenje strat. spoprijem.
Izmenj. znan. in izkušenj
Občutek spr. in enakovr.
Učenje strat. spoprijem.
Izmenj. znan. in izkušenj

∑ kvadratov
tipa III
11,204
11,405
6,350
0,219
0,047
0,023
11,204
11,405
6,350
524,551
525,333
532,623
535,788
536,738
538,976
535,755
536,737
538,974

df
4
4
4
1
1
1
4
4
4
534
534
534
539
539
539
538
538
538

Srednji
kvadrat
2,801
2,851
1,588
0,219
0,047
0,023
2,801
2,851
1,588
0,982
0,984
0,997

F

Sig.

2,851
2,898
1,592
0,223
0,048
0,023
2,851
2,898
1,592

0,023
0,022
0,175
0,637
0,827
0,880
0,023
0,022
0,175

* V tabeli so rabljene naslednje okrajšave: občutek spr. in enakov. za občutek sprejetosti in enakovrednosti,
učenje strat. spoprijem. za učenje strategij spoprijemanja ter izmenj. znan. in izkušenj za izmenjava znanja
in izkušenj.

Da bi bilo mogoče ugotoviti, med katerimi skupinami glede na pogostost udeležbe obstajajo
te razlike, je bil v nadaljevanju izveden post-hoc test, in sicer Bonferronijev postopek. Iz
tabele 48 je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med starostno skupino
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članov do 39 let in članov, starih 70 let in več, pri doživljanju občutka sprejetosti in
enakovrednosti. Razlika v M = 0,46, p < 0,05. Pomembno več občutka sprejetosti in
enakovrednosti doživlja najmlajša starostna skupina članov v primerjavi z najstarejšo. Enako
doživlja najmlajša starostna skupina članov pomembno več učenja strategij spoprijemanja v
primerjavi s starostno skupino 70 let in več. Razlika v M = 0,46, p < 0,05.

Tabela 48: Bonferronijev test razlik v občutku sprejetosti in enakovrednosti ter učenju strategij
spoprijemanja glede na starost članov
Znač.
skupinske
pomoči

(I) starost
članov

do 39 let

Občutek
sprejetosti
in
enakovredn
osti

40–49 let

50–59 let

60–69 let

do 39 let

Učenje
strategij
spoprijema
nja

40–49 let

50–59 let

60–69 let

(J) starost
članov

razlika M
(I–J)

40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
50–59 let
70 let in več
40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
50–59 let
70 let in več

0,1125154
0,1571942
0,1302211
0,4609606
–0,1125154
0,0446788
0,0177057
0,3484452
–0,1571942
–0,0446788
–0,0269731
0,3037664
–0,1302211
–0,0177057
0,0269731
0,3307395
0,2715043
0,2718693
0,2915414
0,4648916
–0,2715043
0,0003650
0,0200372
0,1933873
–0,2718693
–0,0003650
0,0196721
0,1930223
–0,2915414
–0,0200372
–0,0196721
0,1733502

SE M
0,13185573
0,12747220
0,13796022
0,14090964
0,13185573
0,12747220
0,13796022
0,14090964
0,12747220
0,12747220
0,13377687
0,13681650
0,13796022
0,13796022
0,13377687
0,14663770
0,13195397
0,12756717
0,13806301
0,14101463
0,13195397
0,12756717
0,13806301
0,14101463
0,12756717
0,12756717
0,13387654
0,13691844
0,13806301
0,13806301
0,13387654
0,14674695

Sig.

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja
zgornja
meja
meja

1,000
1,000
1,000
0,011
1,000
1,000
1,000
0,137
1,000
1,000
1,000
0,268
1,000
1,000
1,000
0,245
0,401
0,335
0,352
0,010
0,401
1,000
1,000
1,000
0,335
1,000
1,000
1,000
0,352
1,000
1,000
1,000

–0,2591527
–0,2021178
–0,2586540
0,0637719
–0,4841835
–0,3146332
–0,3711694
–0,0487435
–0,5165062
–0,4039908
–0,4040564
–0,0818848
–0,5190962
–0,4065808
–0,3501102
–0,0825952
–0,1004407
–0,0877104
–0,0976234
0,0674069
–0,6434492
–0,3592147
–0,3691277
–0,2040974
–0,6314490
–0,3599447
–0,3576921
–0,1929163
–0,6807062
–0,4092020
–0,3970363
–0,2402925

0,4841835
0,5165062
0,5190962
0,8581494
0,2591527
0,4039908
0,4065808
0,7456340
0,2021178
0,3146332
0,3501102
0,6894176
0,2586540
0,3711694
0,4040564
0,7440742
0,6434492
0,6314490
0,6807062
0,8623763
0,1004407
0,3599447
0,4092020
0,5908720
0,0877104
0,3592147
0,3970363
0,5789608
0,0976234
0,3691277
0,3576921
0,5869928

Pomembno več občutka sprejetosti in enakovrednosti ter učenja strategij spoprijemanja s
težavami doživljajo člani do vključno 39 let v primerjavi s člani nad 70 let. Predvidevam, da je
vzrok za tak rezultat v naravi motivacije za vključitev v skupino. Starejši se srečujejo v SS in PS
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predvsem zaradi druženja, popestritve vsakdana, in ne zaradi učenja reševanja težav.
Potrebe starejših v tem starostnem obdobju niso več usmerjene na spreminjanje sebe ali
življenjskega položaja, temveč so stiske vezane na doživljanje osamljenosti in žalosti,
povezane s tem. V nasprotju s tem so vzroki najmlajše starostne skupine za vključitev v SS in
PS še zelo povezani z željo po preseganju omejitev v lastnem delovanju in niso v prvi vrsti
namenjeni družabništvu. Seveda pa je tudi pri njih druženje z ljudmi v podobnih situacijah
izjemno pomembno za identifikacijo ter posledično doživljanje občutka sprejetosti in
enakovrednosti.

Doživljanje krepitve moči pri različnih starostnih skupinah udeležencev
Za ugotavljanje razlik v doživljanju krepitve moči glede na starostne skupine članov SS in PS
sem izvedla multivariantno analizo variance (MANOVA). Tabela 49 prikazuje aritmetično
sredino, standardni odklon in numerus za vsako od primerjanih skupin za vse tri faktorje. Pri
skupini od 60 do 69 let se pojavlja najvišja povprečna vrednost doseženih faktorskih skorov
za faktor celostno sprejemanje sebe in faktor védenje o družbi. Pri faktorju proaktivnost in
kompetentnost pa je najvišja povprečna vrednost doseženih rezultatov pri starostni skupini
od 40 do 49 let.

Tabela 49: Mere opisne statistike za doživljanje krepitve moči glede na starost članov
Doživljanje krepitve moči

Celostno doživljanje sebe

Proaktivnost in
kompetentnost

Védenje o družbi
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Starost
članov
do 39 let
40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
Skupaj
do 39 let
40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
Skupaj
do 39 let
40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
Skupaj

M
–0,0349175
0,0710517
–0,0158216
0,2587859
–0,3245040
–0,0002407
0,0923047
0,2485962
–0,0899044
–0,0668614
–0,2451652
0,0009770
0,0331006
0,0909347
–0,0213194
0,1140219
–0,2411975
0,0043566

SD
1,06839782
0,92217672
0,90672356
1,05594452
0,90523363
0,98652556
1,05422628
0,97388660
1,00316959
0,93359044
0,96555197
1,00039680
1,12176519
0,86893818
1,03838828
1,04051012
0,79503486
0,99368773

N
114
109
122
94
81
520
114
109
122
94
81
520
114
109
122
94
81
520
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Kot je razvidno iz tabele 50, je statistična pomembnost mere Pillai's Trace p < 0,01. Med
starostnimi skupinami članov so statistično pomembne razlike glede doživljanja krepitve
moči v SS in PS.

Tabela 50: Multivariantni testi učinkov izvorov variance starosti članov na doživljanje
krepitve moči
Učinek

Intercept

Starost
članov

Vrednost

F

Hyp. Df

Napaka df

Sig.

Pillai's Trace

0,000

0,034

3

513

0,991

Wilks' Lambda

1,000

0,034

3

513

0,991

Hotelling's Trace

0,000

0,034

3

513

0,991

Roy's Largest Root

0,000

0,034

3

513

0,991

Pillai's Trace

0,059

2,578

12

1545

0,002

Wilks' Lambda

0,942

2,588

12

1357,562

0,002

Hotelling's Trace

0,061

2,593

12

1535

0,002

Roy's Largest Root

0,039

5,037

4

515

0,001

Rezultati testa učinkov izvorov variance med starostnimi skupinami kažejo, pri katerih
faktorjih doživljanja krepitve moči se pojavijo razlike med starostnimi skupinami. Levenov
test enakosti napake variance za odvisne spremenljivke je bil nesignifikanten za vsakega od
faktorjev značilnosti skupinske pomoči (celostno sprejemanje sebe, p = 0,14, proaktivnost in
kompetentnost, p = 0,85 in védenje o družbi p = 0,07). Rezultate za test učinkov izvorov
variance med skupinami prikazuje tabela 51. Statistično pomembne razlike v učinkih izvorov
variance med starostnimi skupinami se pojavljajo pri celostnem doživljanju sebe; F (4) = 4,09,
p < 0,01 ter pri proaktivnosti in kompetentnosti; F (4) = 3,56, p < 0,01. Pri zadnjem faktorju,
védenje o družbi, mi teh razlik ni uspelo dokazati.
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Tabela 51: Učinki izvorov variance med starostnimi skupinami na doživljanje krepitve moči
Izvor
Korigiran
model

Intercept

Doživljanje
krepitve moči
Celostno dož. sebe

4

Srednji
kvadrat
3,886

4,088

0,003

Proakt. in komp.

13,982

4

3,495

3,562

0,007

Védenje o družbi

7,006

4

1,752

1,785

0,131

Celostno dož. sebe

0,042

1

0,042

0,044

0,834

Proakt. in komp.

0,076

1

0,076

0,077

0,781

Védenje o družbi
Starost
članov

Napaka

Skupaj

Korigiran
skupaj

∑ kvadratov
tipa III
15,544

df

F

Sig.

0,012

1

0,012

0,012

0,911

Celostno dož. sebe

15,544

4

3,886

4,088

0,003

Proakt. in komp.

13,982

4

3,495

3,562

0,007

Védenje o družbi

7,006

4

1,752

1,785

0,131

Celostno dož. sebe

489,563

515

0,951

Proakt. in komp.

505,430

515

0,981

Védenje o družbi

505,462

515

0,981

Celostno dož. sebe

505,108

520

Proakt. in komp.

519,412

520

Védenje o družbi

512,478

520

Celostno dož. sebe

505,108

519

Proakt. in komp.

519,412

519

Védenje o družbi

512,469

519

* V tabeli so rabljene naslednje okrajšave: celostno dož. sebe za celostno doživljanje sebe, proakt. in
komp. za proaktivnost in kompetentnost.

V nadaljevanju sem izvedla post-hoc test, in sicer Bonferronijev postopek (tabela 52).
Statistično pomembne razlike se pojavljajo med starostno skupino od 60 do 69 let ter
starostno skupino 70 let in več glede celostnega doživljanja sebe. Razlika v M = 0,58, p <
0,01. Člani, stari od 60 do 69 let, pomembneje ocenjujejo, da so začeli celostno doživljati
sebe v obdobju udeležbe na srečanjih skupin v primerjavi s člani najstarejše starostne
skupine. Pri proaktivnosti in kompetentnosti pa se pojavljajo statistično pomembne razlike
med starostno skupino od 40 do 49 let in starostno skupino 70 let in več glede proaktivnosti
in kompetentnosti. Razlika v M = 0,49, p < 0,01. Člani, stari od 40 do 49 let, pomembneje
ocenjujejo, da so postali proaktivnejši in kompetentnejši v procesu udeležbe na SS in PS v
primerjavi s člani najstarejše starostne skupine.
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Tabela 52: Bonferronijev test razlik v celostnem doživljanju sebe ter proaktivnosti in
kompetentnosti glede na starost članov
Doživljanje
krepitev
moči

(I) starost
članov

(J) starost
članov

do 39 let

40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
50–59 let
70 let in več
40–49 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
50–59 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
60–69 let
70 let in več
do 39 let
40–49 let
50–59 let
70 let in več

40–49 let

Celostno
doživljanje
sebe

50–59 let

60–69 let

do 39 let

40–49 let

Proakt. in
kompetent.

50–59 let

60–69 let

Razlika M
(I–J)
–0,1059692
–0,0190959
–0,2937034
0,2895864
0,1059692
0,0868733
–0,1877342
0,3955556
0,0190959
–0,0868733
–0,2746074
0,3086824
0,2937034
0,1877342
0,2746074
0,5832898
–0,1562916
0,1822090
0,1591661
0,3374698
0,1562916
0,3385006
0,3154577
0,4937614
–0,1822090
–0,3385006
–0,0230429
0,1552608
–0,1591661
–0,3154577
0,0230429
0,1783037

SE

Sig.

0,13061335
0,12700606
0,13583638
0,14168477
0,13061335
0,12850311
0,13723713
0,14302825
0,12700606
0,12850311
0,13380854
0,13974182
0,13583638
0,13723713
0,13380854
0,14781326
0,13271306
0,12904779
0,13802006
0,14396247
0,13271306
0,13056890
0,13944333
0,14532755
0,12904779
0,13056890
0,13595962
0,14198828
0,13802006
0,13944333
0,13595962
0,15018948

1,000
1,000
0,311
0,415
1,000
1,000
1,000
0,059
1,000
1,000
0,407
0,276
0,311
1,000
0,407
0,001
1,000
1,000
1,000
0,194
1,000
0,098
0,241
0,007
1,000
0,098
1,000
1,000
1,000
0,241
1,000
1,000

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja
zgornja
meja
meja
–0,4741920
–0,3771491
–0,6766509
–0,1098487
–0,2622536
–0,2754003
–0,5746306
–0,0076670
–0,3389572
–0,4491469
–0,6518381
–0,0852752
–0,0892441
–0,1991623
–0,1026232
0,1665774
–0,5304338
–0,1816002
–0,2299376
–0,0683865
–0,2178507
–0,0295969
–0,0776584
0,0840566
–0,5460182
–0,7065981
–0,4063378
–0,2450300
–0,5482698
–0,7085738
–0,3602520
–0,2451077

0,2622536
0,3389572
0,0892441
0,6890216
0,4741920
0,4491469
0,1991623
0,7987783
0,3771491
0,2754003
0,1026232
0,7026400
0,6766509
0,5746306
0,6518381
1,0000023
0,2178507
0,5460182
0,5482698
0,7433262
0,5304338
0,7065981
0,7085738
0,9034662
0,1816002
0,0295969
0,3602520
0,5555516
0,2299376
0,0776584
0,4063378
0,6017152

Rezultate za test učinkov izvorov variance med skupinami prikazuje Tabela 51. Statistično
pomembne razlike v učinkih izvorov variance med starostnimi skupinami se pojavljajo pri
celostnem doživljanju sebe; F (4) = 4,09, p < 0,01 ter pri proaktivnosti in kompetentnosti; F
(4) = 3,56, p < 0,01. Pri zadnjem faktorju, védenje o družbi, mi teh razlik ni uspelo dokazati.
Dobljeni rezultat je težje interpretirati kot dozdajšnje. To, da se skupina 40-letnikov
pomembneje ocenjuje, da je postala proaktivna in kompetentna, bi lahko pojasnila na enak
način kot rezultate pri H4.10. Možno je, da se motivacija pri vstopu v skupino glede na
starost razlikuje. Tako bi lahko predpostavljala, da si člani najstarejše skupine želijo zgolj
družabnosti, medtem ko si člani mlajše skupine želijo tudi spremembe v svojem načinu
delovanja. Možno je, da je ta razlika zgolj vpliv druge spremenljivke, in sicer, da vrste SS in PS
po tematiki delovanja vsaj delno sovpadajo s prej omenjeno motivacijo za vključitev.
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Vsekakor bi bilo treba izvesti nadaljnje analize. Težje interpretabilen pa je rezultat
signifikantnih razlik med skupino 60- in 70- ter večletnikov. Morda gre tu tudi za sovpliv vrste
skupine kot sospremenljivke, morda pa te razlike (ob sočasni nedetekciji drugih razlik)
nastopijo iz drugih, metodoloških vzrokov (pomanjkanja uravnoteženega vzorca ali
pomanjkljivosti merskega instrumenta).

Ocena možnosti vplivanja na skupino pri različnih starostnih skupinah udeležencev
Za ugotavljanje razlik v oceni možnosti vplivanja na skupino glede na različno starost članov
je bila izvedena analiza variance (ANOVA). V tabeli 53 so prikazane mere opisne statistike za
vsako od primerjanih skupin po starosti. Povprečna vrednost doseženih faktorskih skorov za
faktor ocene možnosti vplivanja na skupino je najvišja v starostni skupini do 39 let, kjer te
ocene tudi najbolj variirajo v primerjavi z drugimi skupinami. Najnižja povprečna vrednost
doseženih faktorskih skorov za faktor ocene možnosti vplivanja na skupino pa se pojavlja v
starostni skupini od 60 do 69 let. Najmanj pa variirajo ocene znotraj starostne skupine 50–59
let.

Tabela 53: Mere opisne statistike za oceno možnosti vplivanja na skupino glede na starost članov

Starostna
skupina

SD

SE

95-odstotni interval
zaupanja
spodnja
zgornja
meja
meja

N

M

Min.

Maks.

Do 39 let

119

0,1509

1,1136

0,1021

–0,0513

0,3530

–3,959

1,728

40–49 let

118

0,1208

1,0406

0,0958

–0,0689

0,3105

–3,209

1,728

50–59 let

133

–0,0189

0,9230

0,0800

–0,1772

0,1394

–2,113

1,728

60–69 let

100

–0,1493

0,9503

0,0950

–0,3379

0,0393

–1,943

1,728

70 let in več

104

–0,1321

0,9484

0,0930

–0,3166

0,0523

–3,087

1,728

Skupaj

574

0,0018

1,0027

0,0419

–0,0804

0,0840

–3,958

1,728

Predpostavka homogenosti varianc je potrjena, saj je Levenov test (tabela 54) pokazal, da
razlike med variancami niso statistično pomembne, Levenova statistika (4, 569) = 1,826, p >
0,05. Vendar pa F-test analize variance pokaže, da tudi razlike med aritmetičnimi sredinami
skupin niso statistično pomembne.
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Tabela 54: Analiza variance v oceni možnosti vplivanja na skupino med starostnimi skupinami
Ocena možnosti
vplivanja na
skupino

∑ kvadratov

df

M kvadratov

F

Sig.

8,521

4

2,130

2,136

0,075

Znotraj skupin

567,534

569

0,997

Skupaj

576,055

573

Med skupinami

Hipoteze 4.12 ne potrjujem, saj mi ni uspelo dokazati, da bi se ocena lastne možnosti
vplivanja na skupino razlikovala med tako določenimi starostnimi skupinami članov SS in PS.
Postavlja se dilema, ali bi drugače opredeljene skupine glede trajanja članstva vodile do
drugačnih rezultatov. In enako kot pri H4.4 in H4.8 lahko domnevam, da trdna struktura in
način delovanja skupine članom ne dovoljujeta, da bi pretirano vplivali na skupino in njeno
delovanje.

Povzetek rezultatov za hipotezo 4

V tabeli 55 so predstavljeni rezultati vseh podhipotez hipoteze H4. Prazne celice, označene z
znakom /, predstavljajo tisto kombinacijo neodvisne in odvisne spremenljivke, kjer mi ni
uspelo dokazati statistično pomembnih razlik. V drugih polnih celicah so povzeti rezultati za
kombinacijo neodvisne spremenljivke in tistih faktorjev odvisnih spremenljivk, kjer se
pojavljajo statistično pomembne razlike. Navedeno je, med katerimi skupinami se pojavljajo
statistično pomembne razlike v aritmetičnih sredinah in kolikšna je raven statistične
pomembnosti teh razlik.
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Med skoraj vsako srečanje
in ¾ srečanj,
razlika M = 0,68, p < 0,01

Zadovoljstvo članov
s skupino

/

/

Trajanje članstva v
skupini

Starost članov

in ½ srečanj ali manj,
razlika M = 0,99, p < 0,01

Pogostost udeležbe na
srečanjih skupine
Med skoraj vsako srečanje

Neodvisne
spremenljivke

Odvisne
spremenljivke

Za F1 – celostno doživljanje
sebe:
med 60–69 let in 70 in več
let, razlika M = 0,58, p < 0,01

Za F3 – védenje o družbi:
med do 1 leta in 8 let in več,
razlika M = –0,53, p < 0,01

Za F3 – védenje o družbi:
med do 1 leta in 1–3 let,
razlika M = –0,41, p < 0,05

/

Doživljanje krepitve
moči

Za F2 – proaktivnost in
kompetentnost:
spoprijemanja:
med 40–49 let in 70 in več
med do 39 let in 70 in več
let, razlika M = 0,46, p < 0,05 let, razlika M = 0,49, p < 0,01

Za F2 – učenje strategij

Za F1 – občutek sprejetosti
in enakovrednosti:
med do 39 let in 70 in več
let, razlika M = 0,46, p < 0,05

/

Za F1 – občutek sprejetosti
in enakovrednosti:
med skoraj vsako srečanje in
½ srečanj ali manj,
razlika M = 0,47, p < 0,05

Značilnosti skupinske
pomoči

/

/

/

Možnosti
vplivanja na
skupino
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Tabela 55: Zbirna tabela rezultatov hipoteze H4

Doživljanje krepitve moči
0,30
N = 520

N = 520

N = 484

N = 484

0,59

0,41

N = 484

N = 484

0,44

0,16

N = 484

N = 484

0,32

0,62

N = 538

N = 538

0,60

0,29

0,45

N = 520

0,27

N = 484

0,29

N = 484

0,11*

N = 484

0,26

N = 538

0,16

Izmenjava
znanja in
izkušenj

N = 518

0,32

Celostno
doživljanje
sebe

N = 518

0,15
N = 518

0,23

Proaktivnost Védenje o
in kompetent. družbi

Doživljanje krepitev moči

Označena edina korelacija, ki je statistično pomembna na ravni p < 0,05, vse druge na ravni p < 0,001.
Osenčene so tiste celice, ki korelirajo same s seboj in ki se zrcalno ponavljajo.

*

Ocena možnosti vplivanja
na skupino

Védenje o družbi

Proaktivnost in
kompetentnost

Celostno doživljanje
sebe

Zadovoljstvo članov s skupino

Občutek
Učenje
sprejetosti in strategij
enakosti
spoprijem.

Značilnosti skupinske pomoči

N = 505

0,25

N = 505

0,52

N = 505

0,42

N = 572

0,34

Ocena
možnosti
vplivanja
skupino
na

Rezultati projekta 2

Povezanost med zadovoljstvom s skupino, možnostjo vplivanja nanjo,

doživetimi značilnostmi skupinske pomoči in doživljanjem krepitve moči

S korelacijsko analizo so bile preverjene vse podhipoteze glavne hipoteze H5.
Tabela 56: Zbirna tabela rezultatov hipoteze H5
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Kot je razvidno iz tabele 56, se vse odvisne spremenljivke povezujejo med seboj. Povezave so
pomembne na ravni p < 0,001, razen v primeru povezanosti med izmenjavo znanja in
izkušenj ter proaktivnosti in kompetentnosti, kjer je raven pomembnosti p < 0,05. Iz
rezultatov ne moremo ničesar sklepati glede kavzalnosti merjenih dimenzij, saj je bila
uporabljena korelacijska analiza, ki ni namenjena tej detekciji. To, da se vse spremenljivke
pomembno povezujejo, je po svoje pričakovano, saj gre – kadar govorimo o pomoči in
podpori – za kompleksne med seboj povezane procese. Oglejmo si najmočnejše povezave
med faktorji. Celostno doživljanje sebe je močno povezano z občutkom sprejemanja in
enakovrednosti ter z učenjem strategij spoprijemanja. Za malenkost šibkejša je povezanost
med oceno možnosti vplivanja na skupino in celostnim sprejemanjem sebe ter
proaktivnostjo in kompetentnostjo. Ker so Pearsonovi korelacijski koeficienti razmeroma
visoki, v tretjini primerov se gibljejo od 0,62 do 0,42, v drugi tretjini primerov pa od 0,34 do
0,27, lahko rečem, da so med posameznimi faktorji odvisnih spremenljivk precej močne do
srednje statistično pomembne povezave.

Deloma je lahko na take rezultate vplival drug, metodološki razlog. Lestvice so lahko vsaj
delno merile še kako drugo latentno dimenzijo (na primer posameznikovo samopodobo), kar
lahko prispeva k dobljeni povezanosti med faktorji. Ne glede na to pa dobljeni rezultati
navajajo k dejstvu, da dogajanje v SS in PS, ki članom teh skupin omogoča aktivno
participacijo, nudi izkušnjo empatičnega sprejemanja in podpore in na podlagi edukativnih
metod veča polje posameznikovega razumevanja samega sebe, prispeva k boljšim izidom
vključenosti v te skupine. Ta dogajanja v SS in PS so med seboj precej močno povezana in
zaradi tega povzročajo po vsej verjetnosti multiple, sinergične učinke.
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Interpretacija rezultatov projekta 2 in razprava
Tabela 57 prikazuje rezultate projekta 2, kjer sem jih razvrstila padajoče glede na raven
statistične pomembnosti. Na ravni statistične pomembnosti p < 0,001 se pojavljajo zgolj
povezave med odvisnimi spremenljivkami in so razvrščene padajoče po moči povezave. Na
ravni statistične pomembnosti p < 0,01 se najprej pojavlja povezava med odvisnima
spremenljivkama, sledijo pa ji razlike, ki sem jih ugotovila med skupinami posamezne
neodvisne spremenljivke glede odvisne spremenljivke. Slednje velja tudi za rezultate,
prikazane v odseku, ki kaže raven statistične pomembnosti p < 0,05.

Razpravo začenjam s tistimi ugotovitvami, ki izhajajo iz rezultatov na ravni statistične
pomembnosti p < 0,001 in tako predstavljajo najzanesljivejše rezultate. Iz tabele 57 in tabele
56 je razvidno, da se pojavlja pomembna povezanost med vsemi odvisnimi spremenljivkami.
Tako lahko kot pomembno ugotovitev projekta 2 navedem naslednje. Čim intenzivnejša je v
SS in PS izkušnja člana glede prejete značilnosti skupinske pomoči, tem verjetneje je, da se
bo doživljal okrepljenega, in tem višje bo ocenjeval svoje možnosti vplivanja na skupino,
hkrati pa bo večje tudi njegovo zadovoljstvo s skupino.34 Najpomembnejše so povezave
med dvema elementoma krepitve moči posameznika – celostno doživljanje sebe in védenje
o družbi – ter dvema značilnostma skupinske pomoči – občutek sprejetosti in enakovrednosti
ter učenje strategij spoprijemanja. Ocena možnosti vplivanja na skupino je močno povezana
z dvema elementoma doživljanja krepitve moči – s proaktivnostjo in kompetentnostjo ter
celostnim doživljanjem sebe ter z eno od značilnosti skupinske pomoči – z občutkom
sprejetosti in enakovrednosti. Ta značilnost se močno povezuje tudi z zadovoljstvom članov s
skupino. Povezanost med zadovoljstvom članov s skupino ter občutkom sprejetosti in
enakovrednosti je logično pojasnljiva. Čim bolj se člani čutijo dobrodošli v skupini in imajo v
njej svoje mesto, ki je enakovredno mestom drugih, tem zadovoljnejši bodo s svojo udeležbo
v skupini oz. hitreje bodo ocenili, da je ta skupina zanje prava.

34

Spet poudarjam, da gre zgolj za povezanost med temi spremenljivkami, ne pa za vzročno zvezo med njimi.
Enako velja za vse ugotovljene povezave v nadaljevanju.
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Tabela 57: Zbirna tabela rezultatov projekta 2
Statistično pomembne povezave na ravni p < 0,001 med:
močne povezave
Celostnim doživljanjem sebe in učenjem strategij spoprijemanja.
Celostnim doživljanjem sebe in občutkom sprejetosti in enakovrednosti.
Oceno možnosti vplivanja na skupino in občutkom sprejetosti in enakovrednosti.
Oceno možnosti vplivanja na skupino in proaktivnostjo in kompetentnostjo.
Zadovoljstvo s skupino in občutkom sprejetosti in enakovrednosti.
Védenjem o družbi in občutkom sprejetosti in enakovrednosti.
Celostnim doživljanjem sebe in oceno možnosti vplivanja na skupino.
Védenjem o družbi in učenjem strategij spoprijemanja.

Moč povezave

0,62
0,60
0,59
0,52
0,45
0,44
0,42
0,41

srednje povezave
Zadovoljstvom s skupino in oceno možnosti vplivanja na skupino.
Zadovoljstvom s skupino in celostnim doživljanjem sebe.
Občutkom sprejetosti in enakovrednosti in proaktivnostjo in kompetentnostjo.
Oceno možnosti vplivanja na skupino in učenjem strategij spoprijemanja.
Zadovoljstvom s skupino in učenjem strategij spoprijemanja.
Izmenjavo znanja in izkušenj in védenjem o družbi.
Izmenjavo znanja in izkušenj in oceno možnosti vplivanja na skupino.
Izmenjavo znanja in izkušenj in celostnim doživljanjem sebe.

0,34
0,32
0,32
0,30
0,29
0,29
0,27
0,26

šibke povezave
Oceno možnosti vplivanja na skupino in védenjem o družbi.
Zadovoljstvom s skupino in védenjem o družbi.
Proaktivnostjo in kompetentnostjo in učenjem strategij spoprijemanja.
Zadovoljstvom s skupino in izmenjavo znanja in izkušenj.
Proaktivnostjo in kompetentnostjo in zadovoljstvom s skupino.
statistično pomembne razlike med skupinami na ravni p < 0,01
Med skupinama pogostosti udeležbe na skoraj vsakem srečanju in ¾ srečanj v
zadovoljstvu članov s skupino.
Med skupinama pogostosti udeležbe na skoraj vsakem srečanju in ½ srečanj ali
manj v zadovoljstvu članov s skupino.
Med skupinama trajanja članstva 1 leto ter 8 let ali več v védenju o družbi.
Med skupinama članov 60–69 let in 70 let in več v celostnem doživljanju sebe.
Med skupinama članov 40–49 let in 70 let in več v proaktivnosti in
kompetentnosti.
statistično pomembne povezave in razlike med skupinami na ravni p < 0,05
Proaktivnostjo in kompetentnostjo in izmenjavo znanja in izkušenj.
Med skupinama trajanja članstva 1 leto ter 1–3 let v védenju o družbi.
Med skupinama pogostosti udeležbe na skoraj vsakem srečanju in ½ srečanj ali
manj v občutku sprejetosti in enakovrednosti.
Med skupinama članov do 39 let in 70 let in več v občutku sprejetosti in
enakovrednosti.
Med skupinama članov do 39 let in 70 let in več v učenju strategij spoprijemanja.
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0,25
0,23
0,16
0,16
0,15
razlika M
0,68
0,99
–0,53
0,58
0,49
parametri
r = 0,11
M = 0,41
M = 0,47
M = 0,46
M = 0, 46

Interpretacija rezultatov projekta 2 in razprava

Na ravni statistične pomembnosti p < 0,01 rezultati vodijo do naslednjih ugotovitev. Za večje
zadovoljstvo članov je potrebna vsaj tričetrtinska udeležba. Med člani, ki se srečanj
skupine udeležujejo razmeroma kratek čas, do enega leta, in daljši čas, osem let ali več, se
pojavljajo razlike glede védenja o družbi v korist slednjim. Med najstarejšima starostnima
skupinama članov se pojavljajo razlike v celotnem doživljanju sebe, najstarejši člani, stari
70 let in več, ocenjujejo, da z udeležbo na srečanjih skupine prejmejo manj izkušenj
celostnega doživljanja sebe kot njihovi mlajši vrstniki, stari od 60 do 69 let. Med
starostnima skupinama članov od 40 do 49 let ter 70 let in več se pojavljajo razlike v
doživljanju proaktivnosti in kompetentnosti kot enega od elementov krepitve virov moči,
mlajša skupina jih doživlja več kot starejša.

Ugotovitev, da je vsaj tričetrtinska udeležba mejna vrednost, ki ločuje člane, ki so
pomembno bolj oz. manj zadovoljni s skupino, lahko vodi do pomisleka, da je logična in ne
potrebuje preverbe. Člani, ki so namreč s skupino zadovoljnejši, se bodo tudi pogosteje
udeleževali njenih srečanj. Vendar pa to velja zgolj ob predpostavki, da je udeležba na
srečanjih skupine popolnoma prostovoljna. V večini primerov to sicer drži, obstajajo pa
izjeme, kjer so člani napoteni v skupino. Tak primer je npr. v skupinah AA, ki sicer delujejo na
popolnoma prostovoljni podlagi, so pa ljudje lahko vanje napoteni po nalogu sodišča,
delodajalca ali kakih agencij (Informacije o anonimnih alkoholikih, b. d.) in teh ljudi AA ne
zavrne, tako da so lahko v skupini člani, ki se za udeležbo niso odločili prostovoljno. Z
razumevanjem tovrstnih situacij pa ugotovitev o tričetrtinski udeležbi kot mejni točki za
razlike v zadovoljstvu s skupino lahko razumemo kot enega od dejavnikov pri ocenjevanju
zadovoljstva s skupino v praksi.

Rezultat dolgotrajnega članstva v skupini, osem let ali več, v primerjavi z najkrajšo dobo
trajanja članstva, tj. do enega leta, je povečano védenje o družbi. Védenje o družbi zajema
splošno poznavanje družbe, pridobivanje znanja o svojih pravicah in dolžnostih v družbi ter
organizacijah, kjer lahko posameznik dobi pomoč. Gre za spremenljivko, ki meri oceno
pridobivanja novih informacij na omenjenih področjih, zato je pričakovano, da so člani z
najdaljšim stažem v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah o tem bistveno bolje
poučeni kot člani začetniki. To se sklada tudi z mnenjem Farris Kurtzeve (1997), ki navaja, da
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v množici raziskav avtorji prihajajo do podobne ugotovitve; čim intenzivnejša in daljša je
vključenost v skupine, tem boljši so izidi te vključenosti.

Člani, stari od 60 do 69 let, ocenjujejo, da so v obdobju svoje udeležbe v skupini začeli – v
primerjavi s člani najstarejše starostne skupine 70 let ali več – sebe doživljati bistveno
celostneje. Možno je, da se ta razlika pojavi zaradi dejanske razlike v posameznikovi poziciji
glede aktivne vloge v lastnem življenju, v želji po spremembi situacije ipd. Še verjetneje pa je,
da k rezultatu pomembno prispeva vpliv druge spremenljivke, in sicer tip SS in PS glede na
tematiko delovanja, kar bi veljalo v prihodnosti še preveriti. Naj navedem možen primer za
sovplivanje vrste skupine na dobljeni rezultat. Skupine za starejše mnogokrat vodijo ženske,
stare več kot 50 let, člani skupin – še posebej t. i. domskih skupin – pa so večinoma stari 70
let in več. Če navedeno podkrepimo s stanjem vzorca te raziskave (ki je seveda le vzorec in je
zato vir razmišljanja o dobljenih rezultatih, ne pa vir posploševanja), je od vseh članov, starih
70 let in več (N = 113), kar 57 odstotkov članov skupin za starejše, medtem ko je v starostni
skupini od 60 do 69 let (N = 114) le 17,7 odstotka vključenih v te skupine, vsi drugi pa se
razporejajo po drugih, največji delež med svojce ali starše oseb s težavami ali diskriminiranih
oseb, in sicer 31 odstotkov.

Člani, stari od 40 do 49 let, so v procesu vključenosti v skupino postali proaktivnejši in
kompetentnejši za reševanje svojih težav v primerjavi s člani, starimi 70 let in več.
Predvidevam, da ima vpliv na tak izid drugačna motivacija pri vstopu v skupino glede na
starost. Glede na poznavanje starostne skupine in skupinskega dela z njo menim, da si člani
najstarejše skupine želijo družabnosti, človeškega stika, pogovora, medtem ko člani mlajše
skupine želijo tudi spremembe v svojem načinu delovanja. Zastavlja se samo vprašanje, zakaj
so ugotovljene razlike ravno med starostno skupino od 40 do 49 let in najstarejšo, ne pa tudi
katero drugo. Seveda je možno, da k temu prispevajo metodološki razlogi. Morda pa je
razlog tudi v tem (spet si pomagam s podatki vzorca, ki so namenjeni zgolj za razmišljanje o
možnih vzrokih), da je največji delež te skupine 33,1 odstotka od vseh članov starostne
skupine od 40 do 49 let (N = 121) udeležen v skupinah za svojce ali starše oseb s težavami ali
diskriminiranih oseb. Na tem področju je občutek pridobljene proaktivnosti in
kompetentnosti še kako pomemben za obvladovanje situacije, v kateri je član (npr., kako se
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soočiti s hendikepiranostjo otroka, s spoznanjem, da ima bližnji dolgotrajne težave v
duševnem zdravju itd.).

Na ravni statistične pomembnosti p < 0,05 pa rezultati vodijo do naslednjih zaključkov. Čim
več je doživete izmenjave znanja in izkušenj v skupinah, tem verjetneje je, da bodo člani
doživljali tudi več občutka proaktivnosti in kompetentnosti. Člani, ki se udeležujejo skupine
krajši čas, do enega leta, pridobijo pomembno manj védenja o družbi v primerjavi s člani,
ki se je udeležujejo daljši čas, od enega do treh let. Člani, ki se zelo pogosto udeležujejo
srečanj skupine, doživljajo več občutka sprejetosti in enakovrednosti kakor člani, ki se
udeležujejo le polovice srečanj ali manj. Člani najmlajše starostne skupine, ki se
udeležujejo skupin za samopomoč in podpornih skupin, se počutijo bolj sprejete in
enakovrednejše ter se naučijo več strategij spoprijemanja kakor člani najstarejše starostne
skupine, tj. 70 let in več.

Med enim elementom doživljanja krepitve moči in eno značilnostjo skupinske pomoči –
spremenljivko proaktivnost in kompetentnost ter spremenljivko izmenjava znanja in
izkušenj – obstaja zelo nizka povezanost. Na tem mestu jo navajam zgolj zato, ker je edina
povezanost med odvisnimi spremenljivkami pomembna na ravni p < 0,05. Vendar pa njenega
pomena ne želim izpostavljati, saj so precej pomembnejše korelacije na ravni p < 0,001, ki so
vse tudi močnejše kot ta. Védenje o družbi kot eden od vidikov krepitve moči je med člani, ki
se udeležujejo srečanj skupine od enega do treh let, ocenjeno kot pomembno večje v
primerjavi s tistimi, ki se je udeležujejo do enega leta. V argumentacijo temu rezultatu
navajam enako razmišljanje kot pri ugotovljenih razlikah v védenju o družbi med člani do
enega leta in člani z osemletnim stažem. Védenje o družbi obsega predvsem informacije in
aplikativno znanje, tega pa si člani z daljšim članstvom pridobijo v večjem obsegu. K dejstvu,
da člani, ki se udeležijo (skoraj) vsakega srečanja skupine, pomembneje ocenjujejo, da jim je
skupina pomagala, da se je povečal njihov občutek sprejetosti in enakovrednosti v primerjavi
s člani, ki se udeležijo polovice srečanj ali manj, verjetno prispeva dogajanje v skupini, tj.
procesi identifikacije v skupini in procesi medsebojne podpore.
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Najmlajša starostna skupina članov, do 39 let, v primerjavi z najstarejšo, 70 let in več, pridobi
z udeležbo na srečanjih skupin za samopomoč in podpornih skupin več občutka sprejetosti in
enakovrednosti ter se nauči več strategij spoprijemanja kot enega od načinov prejete pomoči
v skupini. Kot je bilo že omenjeno, je tudi tu razlog za to verjetno v motivaciji za priključitev k
skupini, saj se starejši načeloma vključujejo v skupine zaradi družabništva, in ne zaradi
spremembe svojih načinov delovanja ali razvijanja novih strategij spoprijemanja z dejavniki iz
okolice (čeprav je že sama vključitev v skupino lahko razumljena kot nova strategija
spoprijemanja z dejavniki iz okolice, npr. z namestitvijo v dom za starejše občane), kakor je
to značilno za mlajše člane.

Odvisni spremenljivki, pri katerih mi ni uspelo dokazati statistično pomembnih razlik med
podskupinami nobene od neodvisnih spremenljivk, sta ocena možnosti vplivanja na skupino
ter izmenjava znanja in izkušenj kot ena od značilnosti skupinske pomoči. Zastavlja se
vprašanje, ali bi bili rezultati kaj drugačni, če bi razlike glede teh dveh spremenljivk iskali med
podskupinami neodvisnih spremenljivk, ki bi sočasno upoštevale vpliv posameznih tipov SS in
PS.

Metodološki razmislek o izvedeni raziskavi
Tri kritične metodološke vsebine
V procesu oblikovanja zbirke podatkov za vzorčenje, spoznavanja z različnimi skupinami za
samopomoč in s podpornimi skupinami ter poznejših faz raziskave se je izkazalo, da so te
skupine zelo heterogena populacija, saj a) pod pojmom skupine za samopomoč in podporne
skupine delujejo zelo raznovrstne skupine glede na namen in način delovanja, kar vpliva na
to, da b) ta termin združuje tako vodje kot člane z zelo različnimi značilnostmi glede na
starost, izobrazbo, posebne potrebe, motive za udeležbo idr. To oboje prispeva k zahtevnosti
vprašanja o vzorčenju skupin in oblikovanja ustreznega raziskovalnega instrumenta. Na
osnovi pridobljenih informacij o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah v Sloveniji
ocenjujem, da so znotraj populacije teh skupin precej različne podpopulacije. Kot je razvidno
iz načina stratificiranja vzorca, so največja podpopulacija skupine starih ljudi za samopomoč
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tako glede na njihovo številčnost kakor glede na organiziranost. Drugo podpopulacijo pa
predstavljajo skupine, ki so prav tako številčnejše po obsegu in med seboj (različno močno)
povezane. Tretja podpopulacija so skupine, ki so najbolj neformalne po naravi delovanja in
tudi skoraj edinstvene po pojavnosti (npr. skupina za ovdovele moške, skupina za samske,
skupina za transspolno usmerjene). V zvezi s tem se zastavlja vprašanje, ali ne bi kazalo vsake
od teh podpopulacij proučevati ločeno.

Drug metodološki razmislek je namenjen uporabljenemu raziskovalnemu instrumentu.
Izkazalo se je, da so prej omenjene značilnosti članov vplivale na razumevanje raziskovalnega
instrumenta. Nekateri starejši in nekatere osebe s posebnimi potrebami ali z dolgotrajnimi
težavami v duševnem zdravju so imele nekaj težav pri izpolnjevanju vprašalnika, kar je vodilo
do izločanja (delno) izpolnjenih, a žal neuporabnih vprašalnikov. Določeno zahtevnost je
prinesla tudi značilnost uporabljenih različnih terminologij, ki izhajajo iz organizacijskih
značilnosti in ideoloških predpostavk, znotraj katerih skupine za samopomoč in podporne
skupine delujejo (vprašalniki za vodje). To težavo sem delno rešila z namensko opredelitvijo
posameznih (v različnih skupinah različno razumljenih) izrazov v uvodu vprašalnika.
Ocenjujem, da je bila to zelo umestna poteza, ki je prispevala k relevantnejšim rezultatom.
Kljub temu pa se je mestoma pri komentarjih ob odgovorih izkazalo, da nekatera vprašanja
za določene skupine niso bila primerna ali smiselna (npr. komentar s strani AA glede
dogovarjanja in sklepanja kompromisov v skupini je bil, da se nimajo o čem dogovarjati, saj
niso zato tukaj). Take in podobne situacije sem predvidevala, saj je namen na primer
podpornih skupin za mlade mamice z dojenčki, ki je pretežno informativne in podporne
narave, drugačen od namena skupin za zdravljenje odvisnosti. Vendarle pa je ta razlika med
skupinami prispevala k dejstvu, da je bilo težko pripraviti merski instrument, ki bi bil enako
primeren za vse skupine. Iz odgovorov je bila glede uporabljenega merskega instrumenta
razvidna tudi naslednja omejitev. Redko so se pojavile nepredvidene kombinacije možnih
odgovorov. Tako je bilo npr. vprašanje za vodje o tem, kdo odloča, ali se sme novi član
priključiti skupini. Možni odgovori so bili: vodja, član ali drugo. Mnogo jih je izbralo možnost
drugo, kjer so dopisali vodja in člani skupaj. Da bi pridobila vpogled v specifike posameznih
vrst skupin, bi se bilo treba v nadaljevanju raziskovanja osrediniti zgolj za posamezni tip
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skupine, toda hkrati bi to tudi omejilo raziskovanje zgolj na ta tip skupine in zmanjšalo
primerljivost rezultatov med skupinami.

Ko sem že zaključevala zadnje faze raziskave, sem spoznala, da bi bilo v raziskovalnem
procesu uvodne intervjuje s ključnimi informatorji smiselno vsebinsko nekoliko razširiti in
kvalitativno analizirati, da bi dobila vpogled v doživljanje posameznih vodij skupin za
samopomoč in podpornih skupin. Kajti z njimi je bil pravzaprav uvodni intervju že tako
zastavljen, da bi bil lahko usmerjen v poglobljeni intervju. Načeloma so bili intervjuji dolgi od
ure do ure in pol, marsikateri so tudi vključevali pomen vodenja skupine za intervjuvanega
vodjo. Informacije, pridobljene na ta način, bi vsebinsko lahko obogatile spoznanja
kvantitativnega dela. To ocenjujem kot zamujeno priložnost raziskovalnega procesa.

Odprte vsebine raziskovanja v prihodnje
Menim, da bi raziskavo dodatno obogatilo, če bi pri projektu 1 izvedla intervjuje po fokusnih
skupinah in tako ugotovila, ali bi ugotovitve, izhajajoče iz teh intervjujev, nakazovale kake
druge zanimive kriterije za izoblikovanje in razumevanje tipov skupin za samopomoč in
podpornih skupin. Pri projektu 2 pa ostaja odprto vprašanje, ali vrsta skupine po tematiki
delovanja ali po dobljenih tipih delovanja sovpliva z drugimi neodvisnimi spremenljivkami na
odvisne spremenljivke. Ali bi potem nastopili drugačni rezultati? In če da, kakšni? Ta
vprašanja ostajajo za delo v prihodnje. Prav tako bi bilo pri nadaljevanju dela raziskovalno
zanimivo, kolikšna sta obseg in vpliv napotitev v skupine za samopomoč. Tako bi bilo npr.
zanimivo raziskati, kako napotitev v skupino kot sospremenljivka sovpliva na zadovoljstvo s
skupino oz. če in kakšne razlike obstajajo v oceni zadovoljstva članov s skupino med člani, ki
se vanjo vključijo prostovoljno in ki so vanjo napoteni (npr. udeležba na srečanju skupine za
samopomoč pri odvisnosti od alkohola kot pogoj za ohranjanje delovnega razmerja).
Podobno bi bilo znotraj posameznih vrst delovanja skupine glede trajanja članstva. Zanimivo
bi bilo na primer ugotoviti zveze med neodvisnimi in odvisnimi spremenljivkami v skupinah,
ki bi jih glede na trajanje članstva lahko opredelili kot skupine s kratkotrajno udeležbo (npr.
skupine za mlade mamice, kjer so udeleženke večinoma članice do enega leta, kolikor jim to
dopušča porodniški dopust ter dopust za nego in varstvo otroka) in skupine z neomejeno
trajajočo udeležbo (npr. v skupinah AA, kjer članstvo lahko traja tudi dvajset let).
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Zanimivo bi bilo kvalitativno nadaljevati raziskavo v smislu ugotavljanja pojavnosti skupin in
doživljanja svoje udeležbe v njih. Naslednja možnost raziskovalnega dela, katere izsledke
vidim kot neposredno uporabne tudi za delo v praksi, bi bilo longitudinalno raziskovanje, ki
bi ugotavljalo, kakšne učinke in posledice udeležbe v SS in PS doživljajo člani med in po
določenem obdobju udeležbe v skupini ali po določenem obdobju po končani udeležbi v
skupini. Ta obdobja bi bila lahko na primer po enem letu in po petih letih, da bi bilo mogoče
primerjati, kako se v zvezi s časovno komponentno spreminja doživljanje članov. Kar bi bilo
pri tovrstnem raziskovanju metodološko težko izvedljivo, bi bilo vzorčenje, saj je članstvo v
večini skupin anonimno ali vsaj prostovoljno, kar bi onemogočilo detekcijo enot vzorca v
obeh časovnih točkah. Pri kvalitativnem in tudi kvantitativnem raziskovanju bi bilo po zgledu
raziskovalnega interesa Archibalda (2007) smiselno raziskati organizacije za samopomoč v
Sloveniji, kakšno je njihovo formalno delovanje, kolikšni so njihova razvitost, obseg in namen
dela idr., kar bi lahko odgovorilo tudi na vprašanje, ali je samopomoč pri nas razvita kot
družbeno gibanje in če da, kakšna je njegova dinamika in kako je povezana s splošnim
družbenim dogajanjem pri nas.

Kar pa bi bilo najskladnejše s samo paradigmo pomoči, bi bilo participatorno akcijsko
raziskovanje (Wong in Chow, 2006), kjer bi raziskovalci in uporabniki skupaj vodili raziskavo,
kar bi članom skupin in organizacij za samopomoč omogočilo dobiti glas, da bi lahko
artikulirali svoje potrebe nasproti ministrstvom kot glavnim financerjem posameznih
področij življenja, na katera vplivajo s financiranjem in s tem prerazporejanjem virov moči, in
tudi nasproti zakonodajalcem, saj bi tako lahko vplivali, da bi se zakonsko uredila razmerja,
kjer so posamezne skupine izločene iz družbenega vplivanja ali soustvarjanja družbene
realnosti. S tem spoznanjem se sklada tudi dejstvo, da so mnogokrat v času pilotskega dela
te raziskave in v diskusijah z različnimi člani skupin za samopomoč in podpornih skupin člani
sami izrazili željo, da bi se raziskovalo to ali ono področje. Niso sicer imeli predstave o tem,
da bi bili v raziskovanje vključeni kot aktivni sodelavci, vsekakor pa si predstavljam, da bi se
marsikdo bil pripravljen vključiti v raziskovalni proces.

Če zaključim, bi bila skorajda katera koli smer podrobnejšega raziskovanja skupin za
samopomoč in podpornih skupin pomembna že zato, ker je v Sloveniji to področje še precej
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neraziskano. Po zgledu Goldstroma idr. (2006) bi ta spoznanja o pomenu medsebojne
pomoči za uporabnike prinesla izkušnje glede izboljšanja metodologije za raziskovanje skupin
za samopomoč in podpornih skupin ter možnosti za merjenje nacionalnih trendov na tem
področju v prihodnosti. Te raziskave bi lahko prinesle razumevanje procesov samopomoči in
medsebojne pomoči ter njihovo boljšo prepoznavnost in promocijo v praksi, to pa bi lahko
vodilo do večje podpore pri prenašanju socialnega kapitala med skupinami, ki tovrstno
krepitev moči potrebujejo.
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Pripovedi o bivanjskem hrepenenju
Ob predstavljanju skupin za samopomoč in podpornih skupin v zaključku izpostavljam, da so
njihova na prvi pogled najbolj izstopajoča skupna točka razlike. Te se pojavljajo tako v
poimenovanju procesov, ki potekajo v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah, kot
tudi v uporabljenih ideologijah, tipologijah skupin, oblikah sodelovanja med strokovno
pomočjo in samopomočjo itd. Razlike so neizogibne pri preučevanju tako raznolikega, v
osnovi avtopoetskega fenomena, kot so samopomoč ter skupine za samopomoč in podporne
skupine znotraj samopomoči. Poleg razlik, ki jih proizvajajo partikularni vidiki samopomoči in
jih v splošnem uvrščamo v tri skupine (država oz. družba, etnične, rasne in kulturne
dimenzije znotraj te in značilnosti, ki jih narekuje tematika skupine), imajo skupine za
samopomoč in podporne skupine ne glede na pojavne oblike dve glavni univerzalni
značilnosti, ki pogojujeta vse druge (Gidron in Chesler, 1994). To sta obkroženost z ljudmi ali
vrstniki v enaki situaciji in delitev skupnih izkušenj in doživljanj. Medsebojno pripovedovanje
doživljanj oz. delitev izkušenj je v literaturi različno poimenovana, od izkustvenega znanja
(Borkman, 1999) in izpovedovanja do ponovnega pripovedovanja (angl. re-telling) (Petty,
2000). Kakorkoli že imenujemo to medsebojno delitev izkušenj, gre vedno predvsem za
pripovedovanje. Za pripoved, ki vodi do učinkov, kot so občutek normalnosti, preokvirjanje
situacije, pridobivanje nove pozitivne identitete, večanje občutka pripadnosti, pridobitev
novih informacij, strategij spoprijemanja, osebno in družbenoskupinsko krepitev moči (Katz,
1993; Farris Kurtz, 1997; Lamovec, 1998; Adams, 2003).

Nekateri izmed teh učinkov so bili podrobneje obravnavani tudi v pričujoči raziskavi, ki vodi
do zaključkov, da so uresničene značilnosti skupinske pomoči (občutek sprejetosti in
enakovrednosti, učenje strategij spoprijemanja ter izmenjava znanja in izkušenj), doživljanje
krepitve moči (celostno doživljanje sebe, proaktivnost in kompetentnost ter védenje o
družbi), možnosti vplivanja na skupino in zadovoljstvo s skupino medsebojno povezana
dogajanja. Nekatera izmed teh se v skupinah za samopomoč in podpornih skupinah
pojavljajo v tesnih medsebojnih povezavah, druga so šibkeje povezana, vsa pa so povezana
pomembno. Na osnovi teh spoznanj sklepam, da gre za kompleksne procese in subtilne
povezave med njihovimi gradniki. Njihova medsebojna pozitivna povezanost nakazuje na
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možne sinergične učinke za člane skupin. Čim bolj so člani udeleženi v teh procesih, tem več
možnosti imajo, da so deležni njihovih učinkov, in čim bolj so deležni teh učinkov, tem bolj so
spet lahko aktivno udeleženi v procesih. Tako se zavrti tir spiralne soodvisnosti.

V tej spiralni soodvisnosti na nekatere procese vplivajo tudi mediirajoči procesi, kot so
pogostost udeležbe na srečanjih skupine (v povezavi z zadovoljstvom članov s skupino, z
občutkom sprejetosti in enakovrednosti), trajanje članstva (ki prispeva k večanju poznavanja
družbe) in starost članov (kjer člani najstarejše starostne skupine v primerjavi z nekaterimi
mlajšimi skupinami doživljajo manj značilnosti skupinske pomoči in krepitve moči). Seveda je
poleg teh še množica drugih procesov, ki posredno ali neposredno vplivajo na doseganje
učinkov pomoči in podpore v skupinah za samopomoč in podpornih skupin. Tu sem
podrobneje omenila le tiste, ki sem jih v pričujočem delu raziskala.

Čeprav s časovnim zamikom, so se skupine za samopomoč in podporne skupine množično
uveljavile tudi pri nas. Deloma je k temu prispevalo sodelovanje s strokovnimi oblikami
pomoči, ki so – predvsem na področju podpornih skupin – promovirale njihov nastanek in
delovanje. Sobivanje med samopomočjo oz. skupinami za samopomoč in podpornimi
skupinami je podobno sobivanju teh oblik pomoči in podpore v tujini. K takemu zaključku
navajajo ugotovitve pričujoče raziskave, kjer se je izkazalo, da intenzivnejša vključenost
skupin v sistem strokovne pomoči (t. i. profesionalizacija skupin) pomembno povečuje
verjetnost pomena sodelovanja s strokovno pomočjo za kakovost delovanja skupine in ocene
pozitivnega odnosa stroke do teh skupin. Pogosteje se tudi pojavljajo nekatere organizacijske
značilnosti skupin (manjša frekvenca srečanja skupin, stalnejša vloga vodje, krajše trajanje
udeležbe na srečanju skupine, vrednotenje učinkovitosti delovanja skupine in nekateri
dejavniki, ki otežujejo delo skupine). Čim bolj so skupine vpete v sistem strokovne pomoči,
tem bolj se z njim povezujejo značilnosti njihovega delovanja in se manjša naravnanost
delovanja po načelih samopomoči ali samoorganizacijska naravnanost. Zagovarjam stališče,
da naj bi bil za strokovnjake pri tem dogajanju še posebej velik izziv dopuščati sobivanje
strokovne pomoči in samopomoči ter delovati kot spodbujevalec in podpora skupinam, za
katere se kažejo potrebe v določenem kontekstu.
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Kljub temu da so se skupine za samopomoč in podporne skupine pri nas že uveljavile,
ocenjujem, da je situacija približno taka kot na Zahodu pred dvajsetimi ali morda še več leti.
To lahko trdimo vsaj glede obstoja matičnih središč za skupine. Nekatere skupine že imajo
lokalna matična središča, ki jih večinoma predstavlja organizacija, znotraj katere delujejo,
vendar nacionalnega matičnega središča pri nas še ni. Z namenom podpore za razmišljanje o
njem je bila v raziskavi izdelana tipologija skupin za samopomoč in podpornih skupin pri nas,
eden od temeljev pa je tudi oblikovana zbirka podatkov evidentiranih skupin. Z
upoštevanjem dveh kriterijskih spremenljivk (institucionalizacije skupine in opredelitve
članstva) so bili oblikovani štirje tipi skupin, in sicer neinstitucionalizirane zaprte in odprte
skupine ter institucionalizirane zaprte in odprte skupine.

Dobljena tipologija skupin, opis njihovih značilnosti in ugotovitve, kaj posamezniki v njih
pridobijo, so seveda le posnetek trenutnega stanja. Družbeni fenomeni – in mednje spada
tudi samopomoč kot oblika samoorganizacije in poznejše institucionalizacije – so dinamični
konstrukti (Archibald, 2007), vsakič znova soustvarjani in zato fluidni. Zato je treba tudi pri
razumevanju ugotovitev pričujočega dela imeti ves čas v ospredju zavedanje, da gre za ujeti
zamrznjeni trenutek med raziskovanjem. Temeljni namen tega raziskovalnega dela je
dosežen, saj je bil artikuliran kot vpogled v (takratno) trenutno stanje na področju skupin za
samopomoč in podpornih skupin (z upanjem, da bo ta vpogled prispeval k večjemu
razumevanju fenomena in tudi k večji podpori na strani strokovnih delavcev in financerjev,
da bi bili primeri dobre prakse javno prepoznani, kar bi lahko vplivalo na večjo dosegljivost in
prepoznavnost teh skupin za potencialne člane). Ali kot je bilo formulirano na drugem
mestu: rezultati naj bi prispevali k temu, da bi se skupine za samopomoč in podporne
skupine razvijale v smer, ki je najkoristnejša za njihove člane in za skupnost. A ker gre za
posnetek nekega stanja, ne morem mimo dejstva, da ta posnetek s seboj prinaša vprašanja
dinamike nadaljnjega razvoja, kar ostaja odprto raziskovalno polje v prihodnosti.

Prikazani posamezni vidiki razumevanja skupin za samopomoč in podpornih skupin (od
opredelitev, razvoja, tipov, organizacij, razlik med njimi, do procesov, ki v njih potekajo, itd.)
predstavljajo le parcialne perspektive proučevanega pojava. Seveda vsaka od teh perspektiv
veča razumevanje o njem in razširja umevanje kompleksnosti takih pojavov. S celostnega
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vidika – kakor sem izpostavila že v uvodnih vrsticah sklepnega dela – je univerzalna
pojavnost skupin za samopomoč in podpornih skupin v izmenjavi izkušenj, pripovedovanju o
lastnem doživljanju (Šugman Bohinc, 2003) med ljudmi, ki so v podobni situaciji z namenom
doseganja razumevanja, pridobivanja in nudenja podpore in pomoči, iskanja občutka
pripadnosti itd., za večino tega torej, kar obsega eksistencialno dimenzijo. Kadar govorimo o
skupinah za samopomoč in podpornih skupinah, vendarle govorimo o iskanju in doseganju
(dostojne) človekove eksistence. O eksistenci, ki ima svoj smisel, ker je prek pripovedovanja
spremljana, sovpletena in soustvarjana z eksistenco drugih. Potemtakem dobi s
pripovedovanjem tudi lastna eksistenca svoj smisel, ker nekaj pomeni drugim.

Menim, da metapogled na pojav skupin za samopomoč in podpornih skupin razkriva njihovo
usmerjenost v iskanje odgovorov na vprašanje o pomenu, smislu in možni spremembi
eksistence, bodisi da je ta razumljena kot eksistenca posameznika ali posamezne (družbene,
ali bolje – diskriminirane) skupine. Kadar govorimo o krepitvi moči stigmatiziranih ali
diskriminiranih skupin, govorimo o temeljih, ki zadevajo eksistenco družbenih skupin. Zato
vidim v samoorganiziranem gibanju za samopomoč in skupinah za samopomoč velik
potencial za spremembe marsikaterih razmerij med družbenimi skupinami in možnosti, da se
mnogoterim družbenim praksam pripiše drugačen pomen. In vendarle se tudi eksistenca
skupin konča pri posamezniku, ki znotraj posamezne skupine živi. Za besedo skupina vedno
stojijo človeška bitja (kar ne ovrže dejstva, da je skupina več kot zgolj vsota posameznikov) z
individualnimi zgodbami, katerih skupni imenovalec je hrepenenje po dostojni eksistenci.
Zato je zame pripoved o skupinah za samopomoč in podpornih skupinah in vseh pripovedih,
ki so znotraj njih pripovedovane, predvsem pripoved o eksistencialnem hrepenenju.
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