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POVZETEK  

 

Prostovoljno delo v tujini je med ljudmi rezervirano le za največje altruiste, ki jim je 

pomembno zadovoljevanje potreb zapostavljenih, obubožanih, prizadetih, odrinjenih ljudi. Ob 

dejstvu, da sem sama izkusila mednarodno prostovoljno delo ter da odkrito priznavam, da 

sem egoistka, želim osvetliti pojem egoizem in razbiti vsesplošno negativno mnenje ljudi o 

njem. 

 

V teoretičnem delu sem se posvetila motivaciji in z njo povezanim vedenjem, kateremu sem 

dodala empatijo in pomagalno vedenje, ki je značilno za ljudi, ki opravljajo prostovoljno delo, 

ne le v tujini, ampak tudi v Sloveniji. Predstavila sem egoizem ter tipe egoizma. 

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati kvalitativne analize, ki je pokazala tipične 

značilnosti mednarodnih prostovoljcev, vzroke ter pozitivne aspekte, posledice opravljanja 

prostovoljnega dela v tujini, definiranje egoizma ter odnos do le-tega ter opredelitev vzrokov 

med pojmoma egoizem in altruizem. Pokazala se je tudi povezava izobrazbe v povezavi s 

pomagalnim vedenjem ter vpliv okolice pri pripravljenosti pomagati drugim. 

 

KLJUČNE BESEDE: motivacija, egoizem, pomagalno vedenje, prostovoljno delo 
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ABSTRACT 

 

International voluntary work is reserved only for the biggest altruists, whose only priority is 

satisfying needs of marginalized, poor, hurt, pushed aside people. After the fact of being 

international volunteer, and the fact that I honestly admit that I am egoist, I want to light the 

term egoism and break all known negative opinions of the people about it. 

 

In theoretic part I was writing about motivation and with it connected behaviour, to which I 

added empathy and helpful behaviour, which is typical for people, who are doing voluntary 

work not only abroad, but also in Slovenia. I introduced egoism and different types of it. 

 

In empiric part are introduced results of qualitative analyze, which showed typical 

characteristics of international volunteers, reasons and positive aspects, consequences of 

doing international voluntary work, definition of egoism and the relation to it, and definition 

of reasons between terms egoism and altruism. It was also shown correlation between 

education and helpful behaviour and the influence of society in connection with helpful 

behaviour. 

 

KEY WORDS: motivation, egoism, helpful behaviour, voluntary work 
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1 UVOD 

 

Ljudje, ki me poznajo malo dlje časa, vedo, da sem vedno govorila, da je prostovoljno delo 

brez veze, da ni smisla delati nekaj za kar ne dobiš plačila, da je to eno samo prilizovanje 

ljudem, v smislu »jaz sem pa dobra oseba, ker pomagam drugim zastonj«, v resnici pa so se 

mi zdeli ti »navdušenci« nad prostovoljnim delom prazne, neiskrene, medle duše. Še par ur 

obveznega prostovoljnega dela med študijem mi je bilo preveč, glede na to, da sem se sama 

preživljala. 

 

Potem pa je tudi mene doletela šiba božja. Življenje je tako nepredvidljivo. Zarečenega kruha 

se največ poje, pravijo. Hotela sem koristno izkoristiti leto absolventskega staža, iti nekam, 

nekaj doživeti in to seveda tako, da bi s tem imela čim manj stroškov. Med pospravljanjem 

sobe sem naletela na letak Mladi v akciji, Evropska Prostovoljna Služba. Nedolžno 

poizvedovanje, zakaj se dejansko gre, se je na koncu spremenilo z oddajo prošnje in na veliko 

presenečenje na sprejetje le-te. Dobrega pol leta življenja v tujini sem takrat, pred dejanskim 

odhodom, videla kot nekaj zabavnega. Ko pa sem dejansko prišla na “kraj zločina”, k svoji 

gostujoči organizaciji, daleč stran od vseh znanih, bližnjih, pa sem začela razmišljati, kaj 

delam tam, kaj mi ta izkušnja pomeni. Zakaj jaz, »kapitalist«, delam prostovoljno, poleg tega 

pa še v tujini?  

 

Prišla sem do presenetljivih zaključkov. Takrat sem se odločila, da bom za temo svoje 

diplomske naloge izbrala prostovoljno delo v tujini v povezavi z egoizmom. Ker, po mojem 

mnenju, vse delamo z nekim razlogom. Vsak korak, ki ga v življenju naredimo, je v osnovi 

zaradi nas samih. Ne le zaradi nagona po preživetju, temveč je v ozadju tudi premislek, da 

zadovoljimo svoje potrebe in prioritete, ki jih imamo. Ko sem to svojo teorijo predstavila 

ljudem okoli sebe, so vsi našli kup razlogov, da temu ni tako. Da nas ne vodi egoizem, ker 

ima sama beseda negativno konotacijo, ker ga ljudje enačijo z narcizmom, ekstremno 

sebičnostjo in egocentrizmom. V diplomskem delu bom predstavila definicijo egoizma, o 

njem pa ne morem govorit brez njemu nasprotnega pojma, altruizma. Kakšni so vzroki, 

oziroma kaj nas motivira, da se odločimo delati prostovoljno v tujini, kaj dejansko je 

prostovoljno delo, kdo je prostovoljec, kakšne so njegove pravice in dolžnosti? Kako je to 
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povezano s socialno pedagogiko, bi vprašali? Zelo. Zavedanje, kaj nas vodi, kakšna je 

motivacija, razlogi za neko delo, kaj s tem pridobimo in kaj v delo vložimo. Vse to prispeva k 

našemu osebnemu razvoju, k samoevalvaciji našega delovanja, tako zasebnega kot 

poklicnega. Ostali ljudje delujejo po enakem principu, tako nam je lažje razumeti, zakaj 

nekateri ravnajo tako kot ravnajo, ne da jih le obtožujemo. Delo v timu, na projektih, z 

mladino in otroci je dosti lažje, sploh če si upamo o tem spregovoriti. Otrokom bi bilo 

potrebno razložiti principe socialnega obnašanja, moralnega presojanja, jih naučiti poslušati 

svoj notranji glas, jih naučiti načina, kako se poglobiti v lastne potrebe in jih analizirati, 

uresničevati in jih zadovoljevati z mislijo, da jih nimajo le oni, ampak vsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

2 MORJE ZGODB 
 

»Morje zgodb predstavlja metaforo. Stik z morjem zgodb lahko pomeni, da se človeku vedno 

znova odpira pot do odkrivanja lepote življenja. Ta proces se lahko začne na različne načine. 

Narcističen človek lahko npr. preseže svojo nesrečo s tem, da prevzame odgovornost za 

drugega. Ob tem lahko začuti spontane stvariteljske vzgibe v sebi. Možno je, da posameznik 

najprej ob srečanju z drugimi odkrije doslej prezrte strani svojega življenja, ki včasih vzbudijo 

veliko žalosti. Za mnoge sodobne ljudi pa je najvarnejši način odkrivanja neznanih delov sebe 

ravno v tem, da vsaj v enem delu svojega življenja zaživi, »kot da« ne bi bil obremenjen s 

svojimi primanjkljaji in lahko sprejme vsaj del odgovornosti za nekoga drugega. Ravno 

prostovoljno delo nudi možnosti za taka doživetja” (Strutuh, 2000, str. 30).  

 

2.1  MOTIVACIJA 

 

V evropskem razmišljanju se z vplivom krščanstva pojavi pojem racionalnega človeka kot 

bitja svobodne volje, gospodarja svojih želja. Njegova motivacija označuje razlago vzrokov 

vedenja. Motivacija ima sedež v zavesti, ravno tako so zakonitosti miselnih procesov enake 

zakonitosti motivacijskih (npr. načrtovanje, predvidevanje posledic) (Lamovec, 1986). 

 

Po navadi motiviramo ljudi s tem, da nagovorimo njihovo notranjo motivacijo, se 

osredotočimo na njihove interese ter vzburimo potrebo po zadovoljitvi le-teh (pri zunanji 

motivaciji to storimo preko nagrad in kazni). Značilnosti motiviranega vedenja so: povečan 

pretok energije (pojem gona, aktivizacije, libida), vztrajnost in ponavljajoče se vedenje, 

usmerjenost k cilju (od nezavednih teženj do zavestnih prizadevanj).  

 

Motivirano vedenje se spreminja pod vplivom posledic (Lamovec, 1986, str. 1). Vedenje je 

lahko usmerjeno k zadovoljevanju različnih potreb, k iskanju užitka (hedonizem), k 

zadovoljevanju lastnih potreb (egoizem), k zadovoljevanju potreb drugih (altruizem), ali pa k 

doseganju verskih ciljev.  
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Zavedanje samega sebe omogoča posameznikom svobodo na eni strani, po drugi strani pa 

lahko povzroča občutke osamljenosti, nemoči in ločenosti. Fromm (v Lamovec, 1986, str. 

154) vidi izhod iz teh občutkov v samouresničevanju, razvijanju tipično človeških 

potencialov, kot so:  

1. potreba po povezanosti (stiki z drugimi ljudmi, za premagovanje občutkov ločenosti) 

2. potreba po ustvarjalnosti 

3. potreba po pripadnosti 

4. potreba po identiteti 

5. potreba po orientaciji (strukturiranje, predvidevanje, razumevanje sveta) 

 

2.1.1 MASLOWO SAMOURESNIČEVANJE 

 

Maslow (v Lamovec, 1986) deli potrebe hierarhično, od nižjih pa do postopoma višjih ter na 

koncu do najvišje potrebe: 

1. fiziološke potrebe 

2. potreba po varnosti 

3. potreba po pripadnosti in ljubezni 

4. potreba po spoštovanju 

5. potreba po samouresničevanju  

 

Ta teorija nakazuje, da je človekova aktivnost vedno usmerjena navzgor k privlačnejšim 

ciljem. Vsak posameznik teži najprej k zadovoljitvi primarnih bioloških potreb, ki mu 

omogočajo preživetje (žeja, lakota, toplota). Ob zadovoljitvi le-teh potreb nastanejo višje 

potrebe, ki si prav tako sledijo v določenem zaporedju. Potrebe, identificirane na višjem 

nivoju so: potreba po varnosti (zaščita pred poškodbami, nevarnostjo), socialna potreba 

(pripadnost, prijateljstvo, ljubezen, sprejetost), potreba po ugledu (samospoštovanje, status, 

osebnost) in na koncu najpomembnejša potreba po samoaktualizaciji (razvoj človekove 

osebnosti in sposobnosti) (Ochman, Jordan, 1997, str. 9). Knowles ( v Kolarič in drugi, 2002, 

str. 48) postavlja prostovoljno aktivnost na raven potreb po varnosti, pripadnosti in 

samopotrditvi in gre torej za potrebe najvišjega reda. Nekdo, ki ima močno potrebo po 

zadovoljitvi teh potreb, bo podzavestno iskal situacije, ki mu bodo omogočale zadovoljitev 
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teh potreb, obenem pa bodo njegova dejanja premišljeno usmerjena za zanj najugodnejše 

razreševanje situacij. 

 

Lastnosti psihično zdravih oseb, pri katerih prevladuje najvišja potreba – težnja po 

samouresničevanju, so: uspešnejše zaznavanje realnosti zaradi manjšega vpliva obrambnih 

mehanizmov, sprejetje samega sebe in drugih, spontanost, nekonvencionalnost, usmerjenost 

na probleme izven sebe, avtonomija ter večja potreba po zasebnosti, ustvarjalnost, pristnejši 

medosebni odnosi, občutek enotnosti in povezanosti s človeštvom nasploh ter manjša 

identifikacija z lastno kulturo (Lamovec, 1986, str. 172). Moje mnenje je, da težnja po 

samouresničevanju obstaja pri vsakemu izmed nas, le da je pri nekaterih močneje izražena kot 

pri drugih. Vse te prej naštete lastnosti so izražene pri dobrem socialnem pedagogu, sploh pri 

tistih, ki se ukvarjajo z mladino in projektnim delom. 

 

2.1.2 BAR-TALovo POMAGALNO OBNAŠANJE 

 

Musek navaja Bar Tala, avtorja šest stopenjskega modela razvoja pomagalnega obnašanja 

(Bar – Tal 1978 v Musek 1989, str. 44), ki pravi, da v prvi fazi posameznik nudi pomoč le v 

primeru, ko je spodbujen s konkretno, materialno nagrado. Sledi faza, ko posameznika 

motivira potreba po odobravanju avtoritete. V tretji fazi začne posameznik že delovati preko 

notranje iniciative, kar pomeni notranje motiviranega posameznika, ki pa vseeno ve, da bo 

dobil nekaj v zameno za takšno delovanje. Nudenje pomoči v četrti fazi je motivirano s 

socialnimi normami. Posameznik je v tej fazi zmožen empatičnega delovanja, zmožen se je 

postaviti v položaj drugega in razumeti njegove potrebe. Pri peti stopnji pomagalnega 

obnašanja velja splošna recipročnost, kar pomeni, da je pomoč utemeljena z univerzalnim 

principom izmenjave. Družbene norme in pravila so na tej stopnji internalizirane, posameznik 

je pripravljen pomagati, ker pričakuje povračilo ne nujno konkretno in natančno določene 

pomoči. Zadnjo fazo naj bi določal pravi altruizem, ko naj bi bil posameznik zmožen začeti 

prostovoljno dejanje zaradi samega nudenja pomoči, z edinim namenom da pomaga, brez 

kakršnih koli zunanjih nagrad, utemeljitev za svoje dejanje pa najde v lastnih moralnih 

načelih. 
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Knowles (v Kolarič in drugi 2002, str. 48) pravi, da so lahko posamezniki prostovoljno 

aktivni, šele: 

a) ko bodo imeli zadovoljene potrebe nižjega reda in ko bodo širše razvili svoj egosistem 

razmišljanja, saj lačen in premražen človek težko prostovoljno deluje, kot tudi 

narcističen človek (tukaj bi izpostavila posameznika, ki ima močno izraženo 

narcistično motnjo, kajti v vsakem izmed nas je malo narcisa), 

b) ko bodo na prostovoljni sektor gledali kot na področje, ki ponuja bogato izbiro 

različnih možnosti, kjer lahko opravljaš delo, za katerega nisi kvalificiran, vendar te 

zanima in si želiš pridobiti izkušnje iz tega področja, ga mogoče le raziskati ali pa 

preko opravljanja tega dela celo zdraviti ranjen del svoje osebnosti (npr. posameznik, 

ki je bil v otroštvu čustveno zlorabljen, lahko preko prostovoljnega dela s čustveno 

zlorabljenimi otroki zmanjšuje svoj manjko), 

c) ko bodo v odnosu do prostovoljnih organizacij in njihovih uporabnikov razvili odnos 

medsebojne izmenjave in sodelovanja ter 

d) ko bodo na prostovoljno dejavnost gledali kot na proces samorealizacije in osebnega 

razvoja. 

 

Dejstvo je, da ljudje težimo k psihološki varnosti, k občutju ljubiti in biti ljubljeni, sprejeti, 

občutju pripadnosti, varnosti, zadovoljstvu, miru, sproščenosti, zaznavanju sveta in drugih kot 

prijateljskih in dobronamernih (usmerjenost navzven, k optimizmu, naklonjenosti do drugih, 

sprejemanje sebe in lastnih impulzov), na realnih osnovah osnovanem samospoštovanju, 

odsotnosti motenj in usmerjenosti k socialnim interesom (Lamovec, 1986, str. 174). Ni nujno, 

da se posameznik zaveda svojih potreb. Že sam občutek nemira, nezadovoljstva, nelagodja ali 

nejasnega pomanjkanja nam pove, da nekaj v nas ni v ravnovesju, da se je vzbudila neka 

potreba. Ko ozavestimo potrebo, govorimo o želji. Zavedanje potrebe privede do želje, želja 

do namere, stremljenja, odločitve in na koncu do izvršitve dejanja, ki bi željo uresničili, 

zadovoljili. 

 

 

 

 



 14 

 

2.2 MOTIV 

 

Kaj sploh so motivi? Descartes (v Lamovec, 1986) je trdil, da so izvori motivov izključno v 

fizikalnih silah, človek je bil zanj stroj. Fizična energija vzburja receptorje, impulzi se 

prenesejo po živčnem sistemu do mišic, ki proizvedejo reakcijo. Tako mehanicistično 

pojmovanje so nadaljevali zgodnji behavioristi, ki pa so uspeli na ta način razložiti le nekatere 

komponente obnašanja, kot so refleksi in tropizmi. Pogojni refleksi naj bi omogočili razlago 

tistih oblik vedenja, ki so rezultat učenja. Mehanicistični model se je spreminjal preko 

statičnega fizikalnega modela, ki trdi, da so trdno spojeni vsi deli, kjer je vse vnaprej 

določeno, determinirano, do dinamičnega fizikalnega sistema (medsebojno učinkovanje, 

katerakoli sprememba v kateremkoli delu sistema spremeni ostale dele). 

 

Motiv izhaja iz stanja neravnovesja, v psihofizičnem sistemu posameznika ali v odnosu 

posameznik - okolje. »Nastane v procesu oblikovanja vedenja v socialni situaciji, pri čemer so 

nekateri elementi biološko pogojeni, sama organizacija teh elementov pa je vedno rezultat 

socialne interakcije« (Lamovec, 1986, str. 28). Torej so človeški motivi, želje, cilji in 

stremljenja odraz družbenih potreb. 

 

Motiv je, kar nam daje energijo, nas usmerja k določenim objektom in dejavnostim. Družbeni 

vplivi pa le spreminjajo obliko in načine zadovoljevanja potreb, ki so sicer biološko določeni. 

Zadovoljitev motiva povzroči logično ukinitev napetosti in ponovno vzpostavitev ravnovesja.  

 

Danes se vse bolj uveljavlja pojmovanje človeka kot kibernetičnega sistema s številnimi 

povratnimi zvezami, ki omogočajo samoregulacijo. Ni egoista brez altruista in ni altruista 

brez egoista, jaz vplivam na vse vas in hkrati vi vsi vplivate name. Moja svoboda je omejena 

z vašo svobodo in uresničevanje mojih potreb in želja je v kontekstu z uresničevanjem vaših. 

 

V vse to vključimo še motivacijo, ki jo Pečjak in Musek (2001, str. 97) razdelita na notranjo 

in zunanjo. Notranja motivacija izhaja iz nas samih, za neko stvar smo zainteresirani kot 

oseba, ta stvar nas veseli. Cilje, ki jih dosegamo notranje motivirani, dosegamo veliko hitreje 

in učinkoviteje, opravljeno delo je boljše, saj je vanj vloženo veliko več truda, kot v tisto v 
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katero smo ali prisiljeni ali nam niso prioriteta, nas osebno ne zadevajo. Če je motivacija 

zunanja, je posameznik prisiljen delati in dosegati cilje zaradi pritiska okolice. Pravi 

prostovoljec, ki kompetentno pomaga, to počne, ker ga vodi neka notranja želja, ki 

zadovoljuje njegov interes, potrebo. 

 

Veliko socialnopsiholoških raziskav (Wilson 2003, Canlkins 2003, Mikuš Kos 1999, 2001, 

2002, Leskovec 2001, Gril in drugi 2006) je usmerjenih v razlaganje motivov prostovoljcev. 

Pomembna ugotovitev socialnih psihologov je, da imajo največjo težo pri razlagi 

prostovoljnega dela tiste izjave, ki predstavljajo koeksistenco različnih motivov, kot so 

primarna povezanost, priložnost za učenje in beg od vsakdanje rutine, samoaktualizacija in 

samorealizacija, osebni razvoj, privrženost skupini ali skupnosti, religioznost, ideološka 

pripadnost, dobrodelni motiv posredovanja pomoči drugim, itd. (Kolarič in drugi, 2002, str 

48). 

3 PROSOCIALNI RAZVOJ 
 

V razvojni psihologiji obstaja več teorij socialnega razvoja. Bandura pravi, da se socialnega 

delovanja naučimo preko posnemanja za nas pomembnih modelov. Erikson trdi, da socialno 

okolje vpliva na naravo krize (na prehodu med fazami psihosocialnega razvoja) v vsakem 

obdobju in na uspešnost njenega reševanja. Za Piageta se posamezniki oblikujejo preko 

interakcije med miselnimi strukturami in okoljem, Vigotsky pa je mnenja, da množica 

odnosov določa psihološko naravo človeka (študijsko gradivo pri predmetu razvojna 

psihologija). 

 

Novorojenec nosi v sebi genski zapis staršev, ima dane genske predispozicije. V katero smer  

se bodo le-te razvile, pa je odvisno od nadaljnjega razvoja, čustvenega, kognitivnega, 

socialnega ter, konec koncev, tudi telesnega. Glede na to, da se egoizem uvršča v polje 

pojmov prosocialnega vedenja, osvetlimo razvoj le-tega. 

 

Dojenčkovo socialno odzivanje je nenadzorovano, povezano le s telesnimi in čustvenimi 

potrebami. Sebe doživlja zelo egocentrično, kot središče sveta, druge pa kot sredstvo 

zadovoljevanja njegovih potreb. V tem obdobju odnos med materjo in otrokom močno vpliva 
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na njegov kasnejši socialni in moralni razvoj, saj se stabilen čustven odnos, pri katerem čuti 

dojenček varnost in stabilnost, razvija v pozitivno smer, seveda, če ima mati dobro razvito 

moralno presojanje, ustrezno socialno odzivanje in nima dvojih meril (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004).  

 

Moralni razvoj v pravem pomenu besede se prične v obdobju po prvem letu starosti in se 

praviloma konča v poznem obdobju mladostništva. V predšolskem obdobju je otrok povsem 

sposoben ravnanja, skladnega s predstavami odraslih o dobrem in pravilnem ravnanju. Lahko 

oblikuje celo prve sodbe o dejanjih, svojih lastnih in dejanjih drugih ljudi. V tem obdobju je 

otrok pretežno usmerjen nase, na svoje lastne potrebe (egocentričnost). Kadar v svojem 

vedenju upošteva želje, interese, potrebe drugih ali pa se ravna po pravilih, ki jih zagovarjajo 

drugi, to počne zaradi strahu pred kaznovanjem, ali ker po tej poti zadovolji potrebo po 

pohvali ali nagradi. Ob ugotovitvi, da lahko svoje potrebe zadovolji brez neprijetnih posledic 

na način, neskladen z normami odraslih, bo to tudi storil. On sam je središče sveta, prilagodi 

se, ko uvidi, da je to potrebno. V prisotnosti odraslih se največkrat vede tako, kot le-ti od 

njega zahtevajo, ko pa ne čuti nadzora, ravna po svoje (Zupančič in Justin, 1991, str. 3).  

 

Otrok začne moralno soditi o pojavih in ljudeh okoli sebe nekako po tretjem letu starosti. 

Njegovo razumevanje vedenja je drugačno od razumevanja odraslih, vendar zna presoditi, 

kdaj je neko vedenje pravilno ali napačno. Višja oblika moralnega presojanja se začne 

pojavljati na prehodu predšolskega obdobja v obdobje šolarja, ko začne otrok presojati o 

pravilnost dejanja glede na to, ali dejanje zadovoljuje njegove potrebe, včasih tudi potrebe 

drugih. Ker že lahko razmišlja o dolgoročnejši koristi, se je sposoben bolje prilagajati. Pri 

razsojanju dejanj začenja upoštevati razloge in motive storjenih dejanj ter začenja razumevati 

pomen »olajševalnih okoliščin«. Pri tem ga še vedno vodijo nase navezujoče misli in 

uporabnost dejanja (v smislu zadovoljitve njegovih lastnih potreb), se pravi nekakšna 

»koristoljubnost«. 

 

Otrokova primarna socializacija se odvija v družini, kjer otrok posnema vedenje drugih 

članov družine. Levji delež imata pri tem starša, saj stopnja osebne zrelosti staršev, kot sem že 

zgoraj omenila, vpliva na to, kako se na otroka prenese občutek osebne odgovornosti. Družina 
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mu daje izhodiščni vedenjski model. Preko njih dobiva povratne informacije o svojih dejanjih, 

uspehih in neuspehih. Če se starši vedejo odgovorno, so zgled svojim otrokom in ko otroci 

sprejmejo zahtevo po odgovornem ravnanju, postanejo na splošno bolj prosocialni. Zelo 

pomembno vlogo pri vzgoji imajo v današnji dobi predvsem elektronski mediji, ki imajo 

veliko simbolno moč, oskrbujejo otroški domišljijski svet z imaginarnimi, vendar vplivnimi 

vzori, od katerih se otroci učijo (Bandurina teorija učenja). Modelne osebnosti otrokom 

postavljajo standarde moralnega vedenja, podajajo socialne norme in informirajo o ravnanjih 

v realnosti (Ule, 2004, str. 248). Tudi druženje z vrstniki vpliva na otrokov razvoj. Preko igre 

prevzema različne vloge, spoznava različnost dejanj iz različnih zornih kotov. Počasi začenja 

razumevati notranja psihična stanja, temelj dejanj, in jih upošteva pri svojem presojanju.  

 

Pri osmih, devetih letih starosti se praviloma začne razvijati konvencionalna usmerjenost 

(Kohlbergova moralna teorija, Kohlberg, 1984). Pri otroku se začenja krepiti želja po 

uskladitvi svojega ravnanja s pravili in dogovori okolice. Presojanja in vedenja, odvisno od 

norm njim bližnje družbene skupine, začnejo počasi plahneti proti enajstemu letu starosti. 

Pričnejo se oklepati pravil in načel, ki so jih oblikovali po lastni presoji. V njih na začetku 

zelo togo verjamejo. Šele v srednji ali celo pozni adolescenci se približajo splošno priznanim 

družbenim normam tudi z razumske plati. Ugotovijo, da ravnanje, skladno z družbenimi 

pravili in normami, prispeva k povečanju kakovosti življenja v družbi (Zupančič in Justin, 

1991, str. 7, 8).  

 

Vsak posameznik ima izoblikovana lastna zanimanja in interese do različnih stvari, vendar si 

šele v času pubertete in adolescence začne oblikovati trajnejše in realnejše interese (učne, 

poklicne, delovne, itd.). Zadovoljevanje le-teh se lahko kaže v izbiri različnih hobijev in v 

dejavnostih zunaj neposrednega učnega in poklicnega dela. Posamezniku ti hobiji omogočajo 

zadovoljevanje individualnih potreb ter razvoj sposobnosti in ustvarjalnosti (Musek, 1994, str. 

37). Posameznik lahko ugotovi, da vse te potrebe in interese zadovoljuje prostovoljno delo. 
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4 ALTRUIZEM 
 

V interpretaciji svetopisemske maksime: »ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe« je 

Fromm poudaril vzajemno povezanost obeh pozicij, ljubezni do samega sebe in do bližnjega. 

Eno brez drugega ne more obstajati (Sruk, 1986, str. 27, 28). Egoizma ne moremo razumeti in 

razlagati brez njemu nasprotnega pojma – altruizma. 

 

Altruizem: francosko altruisme, izhaja iz latinskega alter: »drugi«. Prvič je ta termin uporabil 

Auguste Comte v 19. stoletju in se je takoj uveljavil kot nasprotje termina egoizem. Altruizem 

je etična teorija, ki obravnava dobroto ostalih, kot zaključek moralnega dejanja, zagovarja 

dejstvo, da vzamemo dobroto ostalih kot cilj sam po sebi. Večina altruistov je zagovarjala, da 

je vsaka oseba primorana krepiti zadovoljstva in olajšati bolečino ostalih ljudi (Encyclopedia 

Britannica, 2011). 

 

Auguste Comte v Katekizmu pozitivizma (1854) opredeli termin altruizem kot spoštovanje 

sočloveka, pozitiven, dober odnos do človeštva ter kot navezanost na soljudi. Širši pomen 

altruizma je zanj nesebična skrb in požrtvovalno delo za dobro in srečo bližnjega, družbe. 

Ožji pomen pa je etična pozicija, katere za temeljno načelo in najvišje dobro razglaša srečo, 

uspešnost in korist soljudi, kolektiva. Altruistična naravnanost vključuje različna 

posameznikova odrekanja v dobro drugih ljudi, tudi žrtvovanje posameznika. Tak način 

teoretične osmislitve človečnosti je nasproten tisti, ki poudarja človekov jaz (ego). Le-ta 

poudarja usmerjenost človeka k samem sebi, zadovoljevanju predvsem svojih potreb in 

interesov. Bistvo te teorije je trditev, da vse kar počnemo, v zadnji instanci počnemo za svojo 

lastno korist (Cialdini in Kenrick, 1976, Bar Tal, 1976, Schwartz, 1977,  Hornstein,1982, 

Lerner, 1970).  

  

Bar Tal (1986) je natančneje opredelil altruistično vedenje. Izpostavil je štiri pogoje, ki 

morajo biti izpolnjeni, da lahko govorimo o njem (Piliavin, Hong-Wen, 1990, str. 33): 

1. vedenje mora prinesti korist drugi osebi, 

2. izvedeno naj bo na prostovoljni ravni, 

3. v samem vedenju je potrebno opaziti neko namero, 
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4. akter samega altruističnega dejanja ne sme nič pričakovati v zameno. 

 

Egoizem in altruizem sta medsebojno pogojena. Trdim, da momenti altruistične obnašajske 

drže izhajajo iz temelja egoističnih pobud, koliko pa je pri posamezniku izraženo nagnjenje k 

altruizmu pa je odvisno od razvitosti njegovega empatičnega doživljanja. Posameznik ve, da 

lahko obstaja le v skupini, kolektivu, družbi. Tako lahko smatramo altruizem kot nekakšen 

kompromis z življenjsko nujnostjo – »egoistom«. 

 

4.1 »Altruizem je le prijaznejša oblika egoizma« (Stovičej, 2000, 131) 

 

Mnoge teorije (teorija ekonomske motivacije, motivacijska teorija Herzberga, teorija cilja, 

teorija enakosti, teorija pričakovanj) menijo, da altruizem temelji na egoizmu. Egoistični 

motiv je včasih v dejanjih, ki jih označimo za altruistične, takoj viden, npr. ko dobimo za 

nagrado javno priznanje ali materialno korist. Tudi ko ni očitnih egoističnih motivov, lahko v 

ozadju še vedno zasledimo pričakovanje, tako koristi kot izboljšanje samopodobe, zmanjšanja 

občutkov krivde ali neugodja zaradi tuje nesreče. Sociobiolog Dawkins definira altruizem kot 

vedenje, ki povzroči možnosti za preživetje drugega organizma, čeprav nasprotuje ali škodi 

možnosti preživetja altruističnega organizma (Ule, 2004, str. 253) in s tem brani tezo o 

egoistični naravi altruizma. Če analiziramo to tezo in se vprašamo, kako daleč bi bili 

pripravljeni iti, tvegati lastno preživetje ali celo življenje, za preživetje drugega organizma, bi 

kaj kmalu ugotovili, da večina ljudi ne bi bila pripravljena storiti kaj takega, kar bi tako 

močno ogrožalo njih samih. Kje je sedaj tu altruizem?  

 

Težko je govoriti o pravem, brezinteresnem altruizmu, težko si je zamisliti vedenje le v dobro 

drugega, brez motiva, nagrade, spodbude, v nobenem pogledu koristi za obnašalca (Musek 

1989, str. 37). Tako ekstremno definiranje altruističnega vedenja je tudi v nasprotju s A. 

Smithovo teorijo o razumskosti ekonomičnega človeka, ki govori o tem, da človek deluje kar 

se da ekonomično, z najmanjšo porabo energije, ter da je razumsko in racionalno bitje, ki 

situacije racionalno preceni. Pri altruizmu ljudje pomagajo drug drugemu zaradi notranjega 

zadovoljstva, ki ga občutijo ob dajanju pomoči. »Vprašanje, ki se pri tem pojavi pa je, ali ni to 

spet neke vrste egoizem« (Guy in drugi, 1989, str. 19)? 
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Vedenje človeka je odvisno od biološkega in socialnega ozadja ter kulturnega treninga. 

Posameznik je lahko altruist v pravem pomenu besede le pod pogojem, da se v celoti loči od 

lastnih interesov, kar pa je v realnosti negiranje samega sebe. Vsi smo egoisti, le potrebe 

imamo drugačne (Teller, 1945). 

4.2 EMPATIJA 

 

Kranjčan in Bajželj (2009) empatijo opredeljujeta kot senzibilnost do drugih ljudi. Poudarjata, 

da to ne pomeni, da postanemo eno z drugo osebo, vendar da je potrebna delna distanca, ki 

omogoča, da lahko kompetentno pomagamo. Mnenje nekaterih je, da empatična oseba občuti 

stisko drugega kot svojo lastno. Pomaga zato, da odpravi lastno neugodje, ki ga začuti ob tem. 

Spet drugi zagovarjajo empatijo kot obliko najbolj čistega altruizma, spodbujeno zaradi 

resnične skrbi za drugega in s tem povezano željo po zmanjšanju stiske te osebe (Musek, 

1994, str. 48). Čustveno vznemirjanje, ki spremlja posameznika, ko vidi drugega človeka v 

stiski ali težavah, poskuša zmanjšati z nudenjem pomoči. S tem pa pomaga samemu sebi v 

smislu zmanjšanja lastnega neugodnega čustvenega stanja (Raboteg Šarić, 1995, str. 50). 

Daniel Batson (1998) trdi, da povečana empatija vodi do povečanega vedenja pomoči. 

Subjekti verjamejo, da je edini način za ustavitev lastne bolečine ali izognitev 

samokaznovanju preko pomoči drugim. 

 

Ob empatiji smo egoistično motivirani za pomoč, da se izognemo trpljenju, ki ga empatija 

povzroča (»prav tam«): 

▬ ljudje vedo, da ko pomagajo prek empatije za nagrado, dobijo čast in ponos (»prav 

tam«); 

▬ empatija je egoistično dejanje, ker z njo odpravljamo osebno žalost, ki jo doživimo, ko 

se postavimo v vlogo nekoga drugega (Cialdini, 1987). 

 

Ljudje se v procesu socializacije naučijo, da so altruistično »obarvana« dejanja v družbi 

pozitivna, in če človek pomaga, se počuti dobro, ter s tem krepi lastno samopodobo (Ule, 

1997, str. 240).  

 



 21 

 

Podzavestno smo naravnani k preferiranju stvari, ki predstavljajo nas same, in ta naravnanost 

vpliva na širok razpon pomembnih odločitev. To, kar nam je znano in prijetno, blizu, to 

imamo raje (Pelham, Carvallo in Jones, 2005). 

 

Ljudje smo v vedenju (dobrem ali slabem) motivirani preko neizprosnih zahtev lastnega 

interesa, vodi nas želja po zadovoljitvi. Zadovoljstvo nam lahko da celo lastno žrtvovanje (ne 

pretirano) in samozanikanje. Preko samožrtvovanja se lahko izognemo občutku krivde, ki bi 

ga doživeli, če nečesa ne bi storili (dejanja iz dolžnosti). Vse, kar nam daje zadovoljstvo, je 

determinirano od tega kar mi je ali mi ni všeč. To pa je odvisno od naših pogojevanj. Vsak 

človek ima želje do dotičnih zunanjih objektov, preko katerih pride do željene sreče. 

 

5 EGOIZEM 
 

Egoizem: nasprotna pozicija altruizmu, sebičnost, samoljubje. Psihološko nravstveni pomen, 

kjer posameznikova drža daje individualnim koristim in interesom prednost pred koristmi in 

željami soljudi, pred interesi skupine oziroma družbe. Ožji psihološki pomen egoizma je 

pojmovanje, koncepcija, da je v zadnji konsekvenci samointeres temelj motiviranosti in 

moralnosti osebe (»prav tam«, str. 129). 

 

Egoizem: pojem zagovarja tezo, da je etično ravnati v skladu s svojimi lastnimi interesi. 

Prednost takega ravnanja je izognitev možnim sporom med moralo in lastnimi interesi, če je 

racionalno in smiselno za nas slediti lastnim interesom, potem je racionalnost morale prav 

tako jasna. Teza etičnega egoizma se razlikuje od teze psihološkega egoizma, kjer gre za 

posploševanje človeške motivacije, in sicer, da vsak vedno deluje tako, da sledi svojim 

lastnimi interesom (Encyclopedia Britannica, 2011). 

 

O egoizmu je razglabljal že grški filozof Platon, ki je dokazoval, da je moralnost v interesu 

posameznika, da človek ne bi namerno nasprotoval lastnim interesom. To lahko poimenujemo 

egoistična predpostavka v Platonovi misli (Palmer, 2002, str. 297). Predpostavlja se, da 

interes za samega sebe motivira vsako dejanje. Filozof 17. stoletja Thomas Hobbes (v Palmer, 

2002, str. 299) v knjigi »Leviathan« piše: »Predmet hotenih dejanj vsakega človeka je neko 
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dobro za njega samega«. Termin altruizem, definiran kot stališče moralnosti žrtvovanja 

lastnih interesov zaradi interesov drugih, je bil v mentaliteti starih Grkov zelo tuj. Ta nazor se 

bolj povezuje s krščanstvom. Ali je mogoče žrtvovati svoje interese za delovanje v dobro 

drugega? Hobbes pravi da ja, le če in ko nekdo opazi, da je žrtvovanje njegovih interesov v 

njegovem interesu. 

 

Božičevićeva (1996, str. 29) navaja dve Hobbesovi predpostavki o človekovi naravi. Prva je 

trditev, da karkoli delamo, vedno nas motivira naš lastni interes, druga pa, da smo ljudje bitja, 

sposobna preračunati posledice svojih dejanj. Ljudje v vsem, kar počnemo, iščemo svoje 

lastno dobro. Vedno preračunamo, kateri pristop nam v določeni situaciji prinese največ 

osebne koristi in kateri pristop je najbolj v skladu z interesi našega preživetja. Težnja človeka 

je delovati v skladu z lastnimi interesi, potem, ko dobro preračuna, kaj se mu najbolj splača, 

teži k smotrnosti. Delovati smotrno pomeni vedno izbrati tisto, kar je »dobro« za nas. 

Definicija »dobrega« pa je relativna glede na osebo, kraj in čas. Karkoli je predmet, zahteva 

ali želja nekega človeka, to, ko misli nase, imenuje dobro. Res pa je, da se posameznik lahko 

zmoti v oceni, kaj je za njega najbolj koristno. 

 

Največje dobro je vse, kar želimo za lastno preživetje, to je predvsem mir in moč, 

prijateljstvo, bogastvo, modrost, napredek, zmaga, ipd. (Božičević, 1996, str. 49). Pravila 

smotrnosti pa ne določajo kaj je dobro samo po sebi, ker se vsakodnevno soočamo ravno z 

neskladjem med koristnim in moralnim.  

 

Ljudje se obnašajo v smeri največje koristi za njih same, neprekinjeno jih potiska težnja za 

vse večjo moč, ki bi jim omogočila realizacijo njihovih interesov. Človek upošteva svoje 

someščane, če upošteva njihovo moč. Zadovoljen je, če ga spoštujejo, ker je to znak njegove 

nadrejenosti. Če ga njihova moč ovira, jih doživlja kor sovražnike. V tem primeru se bo 

morda moral prilagoditi njihovim interesom, da zadovolji svoje (Gauthier, 1988). 

 

Človek, ki se zaveda alternative med upoštevanjem svojega interesa in interesa drugih (pa 

četudi vedno izbere lastni interes), mora vsaj v neki meri imeti odnos naklonjenosti do drugih, 

da bi njihov interes zanj sploh predstavljal alternativo. Rousseau razume, da si ljudje zase 
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želijo določeno vrsto življenja, ki bi ga živeli v določenem tipu razmerja z drugimi 

(MacIntyre, 1993, str. 205, 206). 

 

5.1 »Vagil in August : bodisi, da se dvignem pod oblake, bodisi da se 

spustim v prepad, nikoli ne izstopim iz samega sebe in vse, kar zaznam, je 

zgolj moja lastna misel!« (Božovič, 2005) 

 

Izraz egoist danes uporabljamo v etičnem smislu kot sebičnost, samoljubje, postavljanje 

osebnih koristi pred koristi drugih. V 18. stoletju je v metafizičnem smislu egoist pomenil 

enako, le da bolj dobesedno, determinirano. Ne moreš drugače, vedno in povsod boš mislil in 

videl le sebe. S svojo voljo obvladujemo prav vse percepcije, ki sestavljajo naše izkustvo 

sveta in ljudi v njem (Božovič, 2005). Izraz egoizem bi bilo po mojem mnenju potrebno bolj 

podrobno definirati, ločiti na več oblik, kot so egocentrizem, narcizem, sebičnost. 

 

5.1.1 Vrste egoizma 

 

V osnovi ločimo več vrst egoizma, iz česar lahko razberemo, da njegov pomen ni ravno tak, 

kakor si ga predstavljajo ljudje. 

 

Psihološki egoizem trdi, da ljudi že po naravi motivira le zanimanje za lastno dobrobit, ki je 

končni cilj. Po psihološkem egoizmu torej vsi motivi izhajajo iz posameznikovih potreb in so 

tudi vsa dejanja usmerjena k njihovi zadovoljitvi. Drugo ime za to obliko egoizma je 

hedonizem. Ljudje vedno delujejo tako, da pridejo do lastnega užitka in se izognejo bolečini 

oz. trpljenju. Lastni interes je definiran ali z lastninjenjem znanja, ki je ocenjen neodvisno 

oziroma je zaželen, ali s hedonizmom, kjer je lastni interes definiran z užitkom, ki pa je 

odvisen od posameznika. Egoistična so lahko tudi dejanja, ki jih označujemo kot dejanja 

zaradi dolžnosti. Psihološki egoizem podpira konstantno opazovanje lastnega interesa. Tudi 

altruistično definirana akcija je večkrat razkrita, da je bila izvedena zaradi lastnega interesa. 

Joseph Butler (v Shaver, 2010) trdi, da si moram poželeti stvari drugačne od dobrega da 
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pridem do dobrega, kar lahko storimo preko pomoči drugim. Dobro je rezultat moje akcije, ne 

more pa biti edini cilj le-te. Lahko sem tisti, ki pomaga, s tem zadovoljim nase navezujočo 

željo po moči. Če je interes posameznika definiran z zadovoljitvijo posameznikovih prioritet, 

potem so vse namerne akcije za lasten interes. Sebičen si, ker delaš to kar si želiš. Kot otroci 

imamo le na sebe navezujoče želje, s starostjo pa pridemo do želja drugih stvari, ker se 

naučimo, da te stvari zadovoljujejo naše nase navezujoče se želje (»prav tam«). 

 

Na tem mestu naj omenim še utilitarizem. Utilitarizem je: 

1. filozofski nazor, po katerem je osnova in merilo človekovega delovanja, moralnega 

vrednotenja korist (utilitarizem razsvetljencev; utilitarizem in hedonizem) 

2. (pretirano) poudarjanje praktične uporabnosti, koristnosti v človekovem delovanju 

(obsodili so utilitarizem v umetnosti; zaiti v utilitarizem) (SSKJ) 

 

Pomemben angleški ekonomski in politični teoretik ter zagovornik utilitarizma Mill trdi, da so 

duhovna ugodja nad telesnimi, ker so trajnejša in zanesljivejša. »Od dveh ugodij je bolj 

zaželeno tisto, ki mu vsi ali skoraj vsi, ki so izkusili obe, dajejo odločilno prednost, ne glede 

na čustveno–moralne dolžnosti, da ga izberejo« (Mill, 2003, str. 18). 

 

Etični egoizem trdi, da je nujno in zadostno za akcijo, da je moralno pravilna in da se 

maksimalizira posameznikov lastni interes. Za etičnega egoista je najpomembnejši 

maksimalen »izplen« zase. V ozadju je razmišljanje, da bi posamezniki morali vedno delovati 

v svoje dobro. Moralno prav je slediti lastnemu interesu (medtem ko psihološki egoizem trdi, 

da drugače tako ali tako ne znamo in ne moremo ravnati) in narobe je, če tega ne počnemo. 

Moralni egoizem je življenjski nazor, h kateremu se nagiba vse več mladih. Ti trdijo, da 

moralnost sploh nima boljšega temelja kot poveličevanje lastnega jaza, v čemer se ta oblika 

egoizma približuje egocentrizmu in narcizmu. Vsaka oseba potrebuje sodelovanje z ostalimi, 

da se vzdržuje splošno dobro (npr. ohranjanje prijateljstva). Če se obnašam, kot da drugi niso 

nič vredni, potem drugi ne bodo sodelovali z menoj. Če prelomim svoje obljube zaradi svoje 

očitne koristi, drugi ne bodo sprejeli mojih bodočih obljub in me mogoče celo napadli. 

Najboljše naredim, da se obnašam kot da drugi imajo vrednost, s tem imam tudi jaz vrednost 

za njih (Shaver, 2010). Etični egoizem ter standardne moralne teorije se ne razlikujejo veliko. 
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Etični egoizem je dotična objektivna teorija lastnega interesa. Navezujoč na to, moje lastno 

dobro leži v posedovanju vrlin, ki jih priporočajo standardne moralne teorije. Vendar se etični 

egoizem ne šteje kot moralna teorija. Aristotel (v Ash, 2003) presoja moralnost - v našo korist 

je, da imamo vrline, ne da je to naša dolžnost. Formula pravičnosti poudarja egoističen motiv 

za altruistično dejanje, saj naj bi bili ljudje po tej normi pripravljeni pomagati drugemu le v 

primeru, ko bi vloženi napori približno ustrezali pričakovanim pozitivnim učinkom dajanja 

pomoči (Ule, 1997, str. 245). Vsak je svoboden, da dela kar hoče, le da s tem ne krši enake 

svobode drugega. 

 

Nadalje lahko govorimo o racionalnem egoizmu, katerega osnovna podmena je, da je za 

racionalno ravnanje človeka nujno maksimiranje lastnih koristi, zadovoljitev lastnih prioritet. 

Ravno pomoč drugim lahko zadovoljuje to potrebo. Imam razloge, da skrbim posebno za 

druge ljudi, ki imajo vpliv name. Ne skrbi me za človeštvo nasploh, skrbi me za tiste, ki so mi 

blizu, ki so z menoj povezani (Shaver, 2010). 

 

P. Pecorino (2006) deli egoizem na 5 tipov. 

1. Zdravo-razumski egoizem obsega postavljanje lastnih skrbi pred skrbi drugih, lastne 

interese pred interese drugih, seveda z zmerno stopnjo. 

2. Psihološki egoizem trdi, da so vsi najgloblji človeški dejavniki egoistični, tako kot je 

naše vedenje, če je v mejah naših verjetij in želja. V kar verjamemo, cilj, je naše 

največje dobro. Problem definicije te vrste egoizma je, da se ga zlahka meša z 

motivacijo, saj lahko naredimo stvari, ki so v popolnem nasprotju z željami in našim 

interesom. 

3. Egoizem kot sredstvo za skupno dobro. Če nekdo sledi svojim interesom, potem preko 

tega promovira sledenje interesom drugim, promovira interes vseh. Problem te 

definicije je, ker interes nekoga ni omejen z interesom drugega. 

4. Racionalni egoizem deli na: 

● močan racionalni egoizem, kjer je cilj posameznikovo največje dobro in je 

iracionalno tako ne ravnati, 

● šibek racionalni egoizem, kjer je cilj posameznikovo največje dobro, a ni nujno 

racionalno, da tako delujemo. 
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5. Racionalni egoizem vsebuje etični egoizem, ki ga deli na: 

● močan etični egoizem, kjer je vedno pravilno, da si prizadevamo za lastno 

dobro in nikoli ni pravilno ne tako delovati, 

● šibek etični egoizem, kjer je pravilno delovati v lastno dobro, vendar ne nujno 

nepravilno ne tako delovati. 

 

Ravnati v lastnem interesu je razumno. Moralno je priporočljivo, da nekdo dela tako, vendar 

pa je lahko hkrati skregano z moralo (primer evtanazije). Akcija je moralno pravilna, če in 

samo če je v korist osebe, ki to dela (»prav tam«). 

 

6 MOTIVI ZA PROSTOVOLJNO DELO 
 

Ob analizi motivov za prostovoljno delo vidimo, da so predvsem pomembni: želja pomagati 

drugemu; obogatiti svoje življenje z občutkom koristnosti in potrebnosti; zmanjšati lastno 

izolacijo s tem, da pomagaš drugemu; pričakovanje, da boš v skupnosti tudi sam prejel 

pomoč, ko jo boš potreboval in od tod obveza, da tudi sam drugim pomagaš. Marsikdaj so 

prisotni tudi motivi verskega značaja (Mikuš Kos, 1997, str. 15).  

 

O prostovoljnem delu lahko govorimo le v primerih, ko se posamezniki zanj odločajo sami in 

sprejemajo naloge, ne da bi jim kdo ukazoval. Prostovoljci vedo, da bo naloga, ki jo 

sprejemajo, zahtevala več dela in psihične obremenitve, kot pa je pričakovana individualna 

korist. Zaradi kvalitete medsebojnih odnosov in odnosov v širši skupnosti pa vseeno vedo, da 

je njihovo delo vredno. V mejah male skupine posameznik lahko pričakuje različne psiho-

socialne vzpodbude. Verjetno je, da bo deležen priznanj, preko katerih se izboljšuje njegov 

status in veča njegova vplivnost. Koristi pa so notranje – psihološke. Posamezniki lahko tako 

doživijo samopotrditve, pa tudi vzglede (modele za eksperimentiranje z lastnim vedenjem), ki 

jih ni več možno dobiti niti v družini niti v institucijah, ki so specializirane za doseganje 

določenih ciljev (Strutuh, 2000, str. 21). 

 

Prostovoljno delo omogoča smisel (preko povezovanja z drugimi), namen in upanje. Smisel 

dobi »višjo« kvaliteto, ko je namen prostovoljno delo in pomagalno vedenje ljudem, do 
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katerih prostovoljci nimajo nobene formalne obveznosti. Ljudje odkrijejo upanje v svoji lastni 

zmožnosti za delo z drugimi, kjer presegajo same sebe. Pri prostovoljnem delu gre za 

povezavo med osebno koristijo in pomočjo drugim. »Saj je prostovoljno delo dialog med 

prostovoljcem, ki v sebi doživlja potrebo po solidarnosti in samopomoči, in človekom, ki 

doživlja socialne stiske zaradi drugih nezadovoljenih socialnih potreb« (Ramovš, 2001, str. 

314). V prostovoljno delo bi lahko po opazovanju delovanja posameznikov vključili otroke in 

mladostnike s težavami v socialni integraciji in jim tako dali možnost v različnih situacijah, 

da eksperimentirajo s svojim vedenjem (konstruktivno in pod nadzorom), iščejo rešitve v 

problemskih situacijah in se učijo »normalnega«, socialno sprejemljivega vedenja. Pomemben 

kriterij dela s tako populacijo bi morala biti notranja motivacija participantov. 

 

Clary and Snyder (1991) sta v svoji raziskavi izpostavila šest različnih motivov za opravljanje 

prostovoljnega dela (Dovidio, 2006, str. 257): 

▬ izražanje skrbi za druge; altruistični in humanitarni motivi; 

▬ prostovoljci imajo določena znanja s področja, s katerim se neprofitna organizacija 

ukvarja in bi radi izkoristili ta znanja in jih dodatno razvili; 

▬ socialno naravnana motivacija; delati skupaj s prijatelji in pridobiti njihova 

odobravanja; 

▬ pridobivanje referenc za izboljšanje poklicne poti; 

▬ zaradi zaščite svojega ega pred negativnimi občutki glede samega sebe; 

▬ zviševanje lastne vrednosti in osebna rast.  

 

Nujno potrebnega občutka socialne odgovornosti, s katero pomagamo ljudem, ki so odvisni 

od nas, se naučimo tekom procesa socialnega razvoja. Zaradi priučene vzgoje imamo občutek, 

da družba od nas pričakuje altruistično naravnano vedenje. Če tega ne izvršimo, lahko temu 

sledijo določene socialne nagrade oziroma sankcije. Eden od najpogostejših vzrokov, da 

posamezniki postanejo prostovoljci je ta, da s tem zadovoljijo pričakovanja ostalih (Dovidio, 

2006, str. 251). S tem, da smo prostovoljci, lahko igramo neko vlogo v družbi. Preko 

prostovoljnega sodelovanja v neprofitni organizaciji, si posameznik lahko zgradi določen del 

svoje osebnosti, ki ga ločil od drugih in mu omogoči, da se prepozna v družbi. Preko 

vzajemnosti v dajanju, saj ljudje nikoli ne vemo, kdaj se sami znajdemo v situaciji, ko 
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potrebujemo pomoč, do zviševanja lastne vrednosti in priznanja s strani drugih, vse to nas 

lahko motivira za prostovoljno delo. Prostovoljci si pridobivajo nova znanja in izkušnje, med 

drugim tudi strokovna znanja, naučijo se organizacijskih, komunikacijskih in drugih socialnih 

veščin, ki nadaljnje razvijajo osebnostne potenciale, samozaupanje in kreativnost 

posameznikov. Velikokrat je pomemben občutek pripadnosti skupnosti, prevzemanje 

različnih socialnih vlog. Izpostavljenost novim izkušnjam pa dodatno povečuje prožnost v 

odzivanju in aktivnem delovanju (»prav tam«). 

 

Jože Ramovš (2001, str. 321) ugotavlja, da prostovoljstvo ni samo v dobro drugega, temveč 

koristi tudi prostovoljcu, saj je v njegovo motivacijo vključeno tudi zadovoljevanje lastnih 

potreb. Potemtakem je prostovoljstvo zdravo za prostovoljca in koristno za prejemnike 

pomoči. Če je prostovoljec zavestno prostovoljec zaradi samega sebe, poleg tega pa ga vodi 

solidarnost do ljudi, se zaveda, da njegov prispevek koristi predvsem njemu. Skrivnost 

dobrega prostovoljca je torej uravnovešena dvocentričnost motivacije, iz samopomoči in iz 

solidarnosti. Prostovoljci vztrajajo z delom, dokler je zadovoljen vsaj del njihovih motivov za 

prostovoljno delo, če pa ni, prenehajo z njim. 

 

 »Prostovoljno delo posameznikom omogoča izražati veščine, v katerih so dobri in tako 

povečujejo zavedanje o sebi in svojih zmožnostih. Gre za razvijanje osebnostnih potencialov, 

kot so sposobnosti, spretnosti, interesi, navade« (Kaplja, 2006, str. 67-70). Najbolj 

univerzalna korist prostovoljnega dela je samo učenje in priložnost učenja, v smislu novih 

spoznanj o nas samih, novih zamisli ali novih praktičnih znanj. Tu bi predvsem poudarila na 

lastni koži preverjeno kulturno zavedanje in spoznavanje kulturnih razlik, preko česar se 

prostovoljci začnejo bolj zavedati tudi lastne kulture. Prioritete se nam, že med opravljanjem 

prostovoljnega dela in še posebej po končanem procesu, spremenijo, pride lahko do razvoja 

na poklicnem področju, vsekakor pa do številnih prijateljstev.  

 

Na prvem slovenskem kongresu prostovoljcev septembra 1996 v Ljubljani (Mikuš Kos, 1997, 

str. 50) so naši prostovoljci povedali, zakaj so se odločili za prostovoljno delo. Vzroki, ki so 

jih navedli so: 

- radovednost, 
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- zanimivo delo, 

- izkušnja o dogajanju po svetu in primerjava svoje izkušnje s tujo,  

- možnost usposabljanja in širjenja obzorij. 

 

Vztrajali so, ker: 

- so pridobili veliko na socialnem in čustvenem področju, 

- jim je dobro del občutek, da so njihova prizadevanja koristna in imajo učinek, 

- so imeli na skupinskih sestankih možnost pogovora o svojem delu, 

- je bilo delo dobro organizirano, 

- je bilo delo zanimivo, 

- so imeli občutek osebnostne rasti, 

- so imeli možnost koristnega delovanja, 

- je delo predstavljalo popestritev življenja, 

- so imeli dobro moralno podporo in občutek varnosti. 

 

Če analiziramo vzroke za začetek prostovoljnega delovanja in vzroke za nadaljevanje le-tega, 

vidimo, da je osnova vseh vzrokov v ljudeh samih, v zadovoljitvi njihovih lastnih interesov, 

zanimanj. Glede na to, da sem v začetku teoretičnega dela utemeljevala motive, ki izvirajo iz 

nas samih kot egoistično usmerjene, potem lahko tudi navedene vzroke posledično označim 

kot take. 

 

6.1 »Današnji altruisti niso nujno altruisti od vekomaj, pa tudi ne altruisti 

za zmeraj. Današnji egoisti pa so lahko jutrišnji altruisti« (Ule Nastran, 

2000, str. 239) 

 

Najsprejemljivejša razlaga v moderni socialni psihologiji, zakaj smo (včasih) altruisti, je 

interakcionistična. Pravi, da dejanja človeka izhajajo iz interakcije med osebnostnimi 

dispozicijami in situacijskimi dejavniki (Gergen v Ule Nastran, 2000, str. 247). Pri 

ocenjevanju vedenja posameznika moramo upoštevati vse odnose, v katere je vpleten, tudi 

osnovne norme družbe, v kateri živi. Socializacija kvečjemu napeljuje na večjo pripravljenost 
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za altruistično obarvano vedenje v situacijah, ne oblikuje pa »altruistične osebnosti« (Ule 

Nastran, 2000, str. 246). 

 

Nekateri (Baker, Dekker, Van den Broek v Hustinx in Lammertyn, 2003, str. 174) govorijo o 

novi vrsti prostovoljstva, prostovoljstvu, usmerjeno k sebi, katerega primarni cilj je 

zadovoljevanje svojih potreb preko pomoči drugim. Kuhnlein in Boehle (»prav tam«) menita, 

da za tako predpostavko nimamo dovolj podatkov in da je ideja o takem tipu prostovoljstva 

verjetneje posledica pozornosti družbe in znanstvenih krogov za večdimenzionalno naravo 

motivacije prostovoljcev, ne pa, da je kriva dejanska sprememba vedenja prostovoljcev. 

Hustinx in Lammerty (2003, str. 168) sta mnenja, da »sta individualizacija in sekularizacija 

restrukturirali motivacijsko osnovo za prostovoljstvo tako, da dandanes pripravljenost zanj 

temelji bolj na osebnih interesih in potrebah prostovoljca kot pa na etiki služenja in občutka 

odgovornosti do skupnosti«. Prostovoljno delo ni izključno in samo pomoč drugim, temveč 

tudi ali celo nam samim (Podbevšek, 2001, str. 80). 

 

Sporočilo generalnega sekretarja Združenih narodov na svetovni konferenci Mednarodnega 

združenja prostovoljcev je (Mikuš Kos 2001, str. 33): »/.../ Pozitivna dogajanja so rezultat 

želja in volje številnih posameznikov, da darujejo svoj čas, svoj napor, svoje vire in svoje 

zamisli za dobrobit skupnosti ter za razvoj vseh ljudi. Te ljudi imenujemo prostovoljci«. 

McBride in Seglow (2003) menita, da lahko za lastno akcijo najdemo razloge v interesih 

drugih, obenem pa ni nujno, da so ti razlogi odvisni od povezave s pridobitvami. Človeške 

interese regulirajo pravila. Obnašati se »dobro« ne pomeni nujno žrtvovanje, je pa podlaga na 

posameznikovem interesu. Kako delovati je odvisno tudi od razmisleka, kaj določena situacija 

pomeni za nas, kaj zahteva od nas, kako vpliva na moralnost, kajti ni dovolj le altruistični 

motiv. Naravnanost k sebi je osnovna potreba in predpogoj za avtonomno funkcioniranje 

(»prav tam«). 
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7 PROSTOVOLJNO DELO 
 

Tradicionalne definicije prostovoljstva izpostavljajo te sestavne elemente: 

- darovanje časa, 

- svoboda izbire in 

- odsotnost plačila (Sheard, 1995, str. 115). 

 

 »Sam termin prostovoljnega dela je namreč sestavljen iz dveh besed, ki izražata dve temelji 

vrednoti meščanske in industrijske družbe: delo in prosto voljo. Toda dejanski pomen je 

precej ožji, saj pomeni vrsto različnih aktivnosti, ki hkrati vsebujejo več različnih dimenzij 

kakor le prosto voljo in delo« (Flaker, 2001, str. 306). 

 

Anica Mikuš Kos in Jože Ramovš (v Ramovš, 2001) opredeljujeta prostovoljno delo kot 

neprisilno ter neplačano delo. Prostovoljno delo je lahko vsako strokovno ali laično delo na 

preventivnem, kurativnem, raziskovalnem, informativnem, skrbstvenem ali drugem področju- 

Oseba ga opravlja nepoklicno, v okviru svojega razpoložljivega ali prostega časa ter zanj ne 

dobi plačila. Gre za osebno odločitev, ki temelji na solidarnostnem stališču do človekovih 

potreb in težav. Kljub temu, da pri prostovoljnem delu posameznik ne dobi plačila zanj v 

obliki denarja, pa Bernard Stritih (1995) opozarja, da ne smemo izključiti nadomestil za 

stroške, ki jih ima oseba pri opravljanju prostovoljnega dela, ter morebitnih nagrad in 

priznanj, ki si jih lahko nabere skozi delo.  

 

Torej, prostovoljno delo je opredeljeno kot nepoklicno delo na področju družbenih dejavnosti, 

ki ga izvajalci opravljajo izven področja delovnega ali pogodbenega razmerja, ne pa tudi kot 

občani, ki z osebnim delom in s svojimi sredstvi samostojno opravljajo kako dejavnost. Za to 

delo se ne odločajo za zadovoljevanje eksistenčne potrebe, saj zanj ne dobivajo osebnega 

dohodka. Zanj se tudi se ne odločajo zaradi občutka dolžnosti ali obveznosti, izvirajoč iz 

moralnih ali pravnih norm, ki urejajo družinske, sosedske in sorodstvene odnose. Tudi ni 

razlog opravljanja prostovoljnega dela, ker naj bi bil to običaj ali določena vloga v ožjem 

socialnem okolju (Mesec, 1984, str. 17). 

 



 32 

 

7.1 ETIČNOST 

 

Etičnost prostovoljnega dela je opredeljena v Kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu 

(2002). Na prostovoljce se nanaša le 5. člen, ki pravi: 

»Prostovoljne sodelavke/sodelavci prevzemajo konkretne delovne naloge na osnovi 

usposobljenosti in izkušenj ter tega Kodeksa etičnih načel. Prostovoljno delo poteka v okviru 

sprejetega dogovora med izvajalci in uporabniki pomoči ter odgovornim organizatorjem 

prostovoljnega dela. Prostovoljnim delavkam/delavcem je potrebno omogočiti usposabljanje 

in supervizijo« (»prav tam«).  

 

Prostovoljske organizacije opredeljuje 8. člen Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu kot 

organizacije, ki so po zakonu neprofitne, ki zbirajo ter usposabljajo prostovoljce in 

organizirajo prostovoljno delo ali pa kot oraninizacije, v korist katerih prostovoljci opravljajo 

prostovoljno delo. 

 

Žorga (1991) pravi, da prostovoljno delo pomeni vključenost oseb v delo na svobodni ravni, 

brez delovnih obveznosti ali denarnega nadomestila, zaradi njim lastnih motivov in osebnega 

zadovoljstva, izvirajočega iz opravljenega dela. Najprej moramo ločiti med neformalnim 

(spontano, vzajemno pomočjo med ljudmi v vsakdanjem življenju) in formalnim 

(organiziranim) prostovoljstvom. Prostovoljno delo je oblika birokratizirane pomoči, torej je 

ne smemo enačiti ali menjati z neformalno pomočjo, ki jo sicer lahko razumemo kot 

neplačano storitev. Neformalno pomoč ljudje opravljajo priložnostno, izven organiziranega 

konteksta. Seveda je takšna pomoč prostovoljne narave, a je ne štejemo med organizirano 

prostovoljno delo, ker jo je težko ločiti od splošne mreže izmenjav in recipročnosti, predvsem 

med sosedi in prijatelji (Musick in Wilson, 2008, str. 23-24).  

 

Mikuš Kos (1999, str. 14) organizirano prostovoljno delo predstavi kot pomemben socialni 

moment v državi. Prostovoljno delo, filantropske dejavnosti, nevladni in neprofitni sektor so 

pojavi, preko katerih družba udejanja prispevek k izboljšanju kakovosti življenja, uveljavlja 

svoje ideje in postaja sooblikovalec socialnega ter tudi naravnega okolja. »Nastopa nov 

socialni pojav – organizirano prostovoljno delo, ki postaja vir in sredstvo zmanjševanja 
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socialnih problemov in izboljševanja kakovosti življenja ljudi v skupinah, v skupnosti, v 

državi. Organizacije, ki postavijo »služenje« javnemu in/ali skupnemu interesu kot temeljni 

cilj oz. smisel svojega delovanja, so neprofitne organizacije. /…/ Javni interes uresničujejo 

javne in zasebne organizacije, medtem ko skupni interes uresničujejo le zasebne neprofitne 

organizacije« (Kolarič in drugi, 2002, str. 10, 12). Skladno s to definicijo lahko med 

organizacije, ki ponujajo prostovoljno delo uvrstimo društva, fundacije, zasebne zavode, 

družbe z omejeno odgovornostjo, zadruge in cerkvene organizacije (Vrečko, 2003, str. 8). 

 

Dejavnosti, ki so prepoznane kot oblika družbene participacije, dejavniki zaposljivosti in 

integracije ter izobraževalne izkušnje, Evropska komisija (Commission of the European 

communities, 2004, str. 4) prepoznava kot prostovoljne dejavnosti. Aktivnosti tako 

predstavljajo instrument razvoja aktivnega državljanstva. Prostovoljno delo (Ministrstvo za 

šolstvo in šport, 2001, str. 15, 46) pa se razume kot oblika socialnega sodelovanja, poučna 

izkušnja in dejavnik pri zaposljivosti in vključevanju ter kot tako izpolnjuje pričakovanja 

mladih in družbe.  

 

7.2 ZAKON O PROSTOVOLJNEM DELU 

 

3. februarja 2011 je bil v Sloveniji sprejet dolgo pričakovan Zakon o prostovoljnem delu, kjer 

je v 2. členu opredeljen termin prostovoljno delo in kaj naj bi prostovoljno delo dejansko 

pomenilo: 

 

»(1) Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim 

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

družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. 

(2) Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in 

vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju 

problemov posameznikov in družbe.« 

 

Kaj pa potem ni prostovoljno delo? Kot prostovoljno delo se ne šteje brezplačno opravljanje 

dela: 
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▬ katerega pogoj je prejemek plačila, premoženjske koristi, oprostitve materialne 

obveznosti ali nagrade, 

▬ namenjenega zadovoljevanju le osebnih interesov in ni v splošno družbeno korist, 

▬ ki ima za pogoj sklenitev pogodbe o zaposlitvi, 

▬ če je obveza opravljanja tega dela utemeljena na pravni podlagi, 

▬ prijateljev in sorodnikov, 

▬ z namenom strokovnega usposabljanja (volontersko pripravništvo). 

 

7.3 PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSTOVOLJCEV 

 

Po Zakonu o prostovoljnem delu (2011) naj bi bil prostovoljec oziroma prostovoljka 

posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo. Le-ta ima pravico do: 

▬ predhodne seznanitve o vsebini in pogojih prostovoljnega dela v organizaciji in 

seznanitev z organizacijo ter seznanitev s pravicami in obveznostmi, 

▬ seznanitve z potencialno nevarnostjo pri opravljanju prostovoljnega dela, 

▬ pisnega dogovora ter potrdila o opravljenem prostovoljnem delu,  

▬ seznanitve z etičnimi pravili organizacije ter usposabljanjem, ki obsega: 

○ teoretično/praktično seznanitev z vsebino in načinom opravljanja dela, 

○ seznanitev z organizacijo, ki organizira prostovoljno delo, ter njenim 

delovanjem, splošnimi akti, etičnim kodeksom, 

○ seznanitev s pravicami in obveznostmi v zvezi z opravljanjem dela, 

▬ mentorja, ki nudi strokovno pomoč in podporo,  

▬ zagotovitve varnosti v času usposabljanja in v času opravljanja prostovoljnega dela, 

▬ dnevnega in tedenskega počitka v dogovorjenem obsegu, 

▬ aktivnega sodelovanja pri odločanju, 

▬ odklonitve za prostovoljca moralno nesprejemljivega dela, 

▬ povrnitve dogovorjenih stroškov,  

▬ varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

K pravicam pa spadajo tudi dolžnosti prostovoljca, ki so (»prav tam«): 

▬ izpolnjevanje obveznosti, napisanih v sklenjenem dogovoru o prostovoljnem delu, 
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▬ usposabljanje, če je dogovorjeno kot obvezno, 

▬ skrbno opravljanje prostovoljnega dela, skladno s strokovnimi standardi in etičnimi 

pravili ter navodili organizacije, 

▬ spoštovanje pravil, 

▬ varovanje zaupnih in osebnih podatkov organizacije, 

▬ poročanje o opravljenem prostovoljnem delu. 

 

Prostovoljno delo ima prostovoljec pravico zavrniti, če interpretira opravljanje dela kot 

nevarnega za življenje ali zdravje njega ali ostalih vključenih oseb, če meni, da opravljanje 

dela nemoralno ali nesprejemljivo, ali če je v neskladju z veljavnimi predpisi in sklenjenem 

dogovoru o prostovoljnem delu (Zakon o prostovoljnem delu, 2011). 

 

8 PROSTOVOLJNO DELO V SLOVENIJI 

 

Prostovoljno delo je morda ena najstarejših iznajdb človeštva, saj je starejše od najstarejših 

institucij (Prostovoljno delo včeraj, danes in jutri, 2000, str. 47). 

 

Rapoša (1992, str. 11) umešča prostovoljno delo v stičišče štirih sektorjev države: 

neformalnega, ki temelji na družini in skupnosti, formaliziranega, tržnega ter javnega, ki ga 

sestavljajo javne službe. Prostovoljni sektor vključuje formalizirano obliko pomoči. Raf De 

Zutter (1999) meni, da je prostovoljstvo pomembno zaradi svojega obsega in uspehov ter 

predstavlja osebno, družbeno in ekonomsko vrednoto ter pomen. Prostovoljno delo je 

kumulativno, ima lokalne, regionalne in globalne razsežnosti ter predstavlja pomembno 

sredstvo vključevanja državljanov v družbo, ki jo s skupnim delom izboljšujejo in krojijo 

njeno usodo. 

 

Prostovoljno delo je fenomen 20. stoletja. Razvilo se je preko mladinskih akcij in gibanj med 

prvo in drugo svetovno vojno. Veliko je pri razvoju prostovoljstva prispevala organizacija 

CSI (Mednarodna civilna služba), ki je še vedno ena glavnih organizatorjev mednarodnega 

prostovoljnega dela, in pacifistično gibanje, saj so pacifisti raje opravljali humanitarna dela 
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kot pa služili vojaški rok. Prostovoljstvo je odigralo pomembno vlogo v šestdesetih letih 

dvajsetega stoletja, ko je predstavljalo odgovor na institucionalizirano, zbirokratizirano ter 

kontrolno usmerjeno državo. V Sloveniji se je razvoj sodobnega prostovoljstva začel v 

sedemdesetih letih z akcijskimi projekti Bernarda Stritiha in Anice Mikuš Kos (Flaker, 2001, 

str. 305). Nastajale so različne oblike alternativne pomoči drugim, skupine za samopomoč in 

akcijske skupine. Razvoj teh skupin je premaknil težišče prostovoljnega dela od državno–

institucionalne sfere k razvijajoči se civilni družbi. Privatizacija na področju socialnih storitev 

ter ukinitev monopola državnih socialno–varstvenih služb so dvignile prostovoljno delo na 

višjo raven. V Veliki Britaniji, ZDA in Kanadi je bil sektor prostovoljstva povezan z močno 

skupnostno tradicijo in liberalnimi vrednotami, poudarjajoči volunterizem pa je predstavljal  

alternativo socialni državi. V južni in srednji Evropi je bil zasnovan večinoma na verski 

dobrodelnosti (Rapoša, 1992, str. 11) . 

 

V Sloveniji delujejo številni prostovoljci v okviru socialnih in zdravstvenih zavodov. Te 

organizacije so npr.: Rdeči križ, Karitas, Združenje Slovenska fundacija, Društvo za 

razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, Društvo za prostovoljno delo Most, Sezam, 

Stigma, UP, Projekt »Človek«, društva za slepo in slabovidno mladino, društva gluhih in 

naglušnih, društva paraplegikov, društva za cerebralno paralizo, društva koronarnih bolnikov, 

društva onkoloških bolnikov, Društvo bolnikov s multiplosklerozo, Društvo za pomoč pri 

nezgodni poškodbi možganov, društva za pomoč duševno prizadetim, Liga proti epilepsiji, 

društva psihiatričnih bolnikov, zaupni telefoni (SOS telefon, TOM, ZATE, Samarijan), 

svetovalnice (Ženska svetovalnica, Modra), Hospic, skupine starih za samopomoč, Anonimni 

alkoholiki in klubi zdravljenih alkoholikov. Zelo veliko je prostovoljcev, ki delujejo v 

različnih društvih in skupinah samopomoči. Med zavodi, kjer je prostovoljstvo že 

uveljavljeno, so najpogostejši centri za socialno delo in domovi upokojencev oziroma 

starejših občanov, materinski domovi, dnevni centri za zdravljenje odvisnikov in zasebni 

zavodi (Mikuš Kos, 1997, str. 19). 

 

Delovanje prostovoljcev in ostalega osebja je dokaj jasno razmejeno. Prostovoljci opravljajo 

naloge, ki jih zaposleni ne morejo izvajati zaradi finančnih, časovnih ali drugih stvarnih 

omejitev, predvsem pa zaradi specifičnosti svojega delovanja in prioritet v namenih, nalogah 
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in funkcijah. Prostovoljno delo teče ob strokovnem delu v strpnem sožitju v dobrih in 

podpornih odnosih ali pa brez pomembnejših interakcij med osebjem in prostovoljci, kar pa ni 

vzpodbudno za prostovoljce. Prostovoljci ne delajo tega, kar dela plačano osebje, 

prostovoljno delo JE le kot dopolnilo delovanja ustanove.  

 

Prostovoljec aktivno sodeluje pri organizaciji, ki svojim uporabnikom ponuja informativno, 

kulturno ali rakreacijsko pomoč, lahko sodeluje pri organizaciji, ki nudi pedagoško pomoč 

otrokom in mladini, ali pomaga pri nudenju zdravstvene pomoči in pomoči ostarelim na 

domu. Precej prostovoljskih organizacij deluje tudi na področju dela z ljudmi s posebnimi 

potrebami in na področju odvisnosti od drog, alkohola. Posebna vrsta so človekoljubne 

organizacije, ki ščitijo človekove pravice, pravice manjšin in otrok ter okoljevarstvene 

organizacije (Mikuš Kos in Pogačnik, 2002, str. 44-45). 

 

Splošni cilji prostovoljnih dejavnosti so obrazloženi v Resoluciji prostovoljnega dela za 

mlade (Commission of the European communities, 2004, str. 4): 

▬ povečevanje priložnosti, ki omogočajo doseganje solidarnosti in uresničevanja 

prostovoljstva ter promoviranje omrežja vseh vključenih; 

▬ promocija prostovoljnih dejavnosti mladih, ki je usmerjena v razvijanje občutka za 

skupnost in aktivno državljanstvo, individualne in družbene veščine, pridobivanje 

uporabnega znanja in spretnosti; 

▬ vzgajanje prepoznavnosti in vrednotenja prostovoljnih aktivnosti preko javne oblasti, 

poslovnega sektorja in civilne družbe. 

 

Organizacije in ustanove v Sloveniji, ki ponujajo oz. organizirajo programe ali posredujejo 

informacije o mednarodnem prostovoljnem delu so: 

1. Društvo Edirisa Slovenije, 

2. Društvo Humanitas , 

3. Društvo mladih VOZEL, 

4. Medicinska fakulteta in Slovensko zdravniško društvo, Sekcija za tropsko 

medicino, 

5. Misijonsko središče Slovenije, 
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6. Mladinsko društvo Heres, društvo bivših in sedanjih dijakov Gimnazije 

Želimlje, 

7. Mladinsko informacijski center, program POTA – program mednarodnega 

skupinskega prostovoljstva, 

8. Slovenska filantropija, 

9. Zavod MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija programa MLADI V 

AKCIJI, 

10. Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija, 

11. Zavod Voluntariat, 

12. Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 

13. prostovoljstvo.org 

14. Društvo Študentski kulturni center ŠKUC, 

15. Zavod Akademija naprednih idej, 

16. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, 

17. Zavod za usposabljanje Janeza Levca, 

18. Društvo Selezijanski mladinski center Celje, 

19. Mladinski center Litija, 

20. Mladinski center Velenje, 

21. Športno, mladinsko, raziskovalno in kulturno društvo K.N.O.F., 

22. Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, 

23. Center interesnih dejavnosti Ptuj, 

24. Zveza študentskih izobraževalnih društev AIESEC Slovenija, 

25. KuKu - Društvo za kreativno udeležbo, 

26. Mladinski center Trbovlje, 

27. Razvojno informacijski center Bela krajina, 

28. Mladinski center Dravinjske doline, 

29. Dom Antona Skale Maribor, 

30. Mladinski center Krško, 

31. Zavod Salesianum, OE SKALA, 

32. Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, enota Mladinski center 

Brežice, 
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33. Društvo medkulturnih povezav, 

34. Osnovna šola Dr. Vita Kraigherja, 

35. Kulturno umetnišsko društvo Plac, 

36. Društvo zaveznikov mehkega pristanka, 

37. Društvo salezijanski mladinski center Rakovnik, 

38. Mladinski center Prlekije, 

39. Universi skupaj z mladimi za mlade, Koper, 

40. Mladinski center Zagorje ob Savi, MC Zos, 

41. Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne 

programe in tehnologijo EpeKa, 

42. Ekvilib Institut, 

43. Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik, 

44. Cerkljanski mladinski alternativni klub C.M.A.K., 

45. Zavod STIP, Mladinski center Podlaga, 

46. Kulturno izobraževalno društvo Pina. 

 

9 MEDNARODNO PROSTOVOLJNO DELO 
 

V univerzalni deklaraciji o prostovoljstvu (Universal Declaration on Volunteering, 2001) je 

mednarodno prostovoljstvo označeno kot eden temeljnih kamnov civilne družbe, ki naj bi 

oživljal prizadevanja za svobodo, mir, varnost, priložnost in pravičnost. 

 

 Prostovoljstvo daje: 

▬ možnost za uveljavljanje pravic in odgovornosti ter možnost za uresničitev človeških 

potencialov; 

▬ priložnost za podpiranje in krepitev človeških vrednot, skupnosti, skrbi in pomoči; 

▬ priložnost premeščenja razlik za skupno življenje v zdravih, zadovoljivih skupnostih, 

da skupaj delamo in iščemo inovativne rešitve skupnih problemov (»prav tam«). 

 

Kaplja (2006, str. 65-66) poda tri kriterije mednarodnega prostovoljnega dela. 
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▬ Potekanje prostovoljnega dela v tujini (medkulturne in mednarodne izmenjave). 

Projekti se delijo na kratkoročne (do dva meseca), srednjeročne (od dve do šest 

mesecev) in dolgoročne (več kot šest mesecev). 

▬ Neplačano delo, prostovoljci plačajo le določen delež za udeležbo želenega programa. 

▬ Stremljenje k izboljšanju kakovosti življenja na več področjih (znanstvene raziskave, 

naravovarstveni projekti, zdravstvena pomoč, ekonomski in socialni razvoj, 

obnavljanje kulturne dediščine).  

 

Svet EU jasno poda, da so prostovoljne dejavnosti neplačane oziroma lahko za njih 

prostovoljec prejme tudi simbolično plačilo in/ali se krijejo stroški. V primeru, ko posameznik 

prejme simbolično plačilo, se pojavi vprašanje, ali še vedno lahko govorimo o prostovoljnem 

delu. 

 

Dolgoročni prostovoljec je oseba, ki na podlagi svobodne osebne odločitve brez prekinitve 

preživi najmanj 6 in do 24 mesecev doma ali v tujini ter tam deluje polni čas, aktivno prispeva 

k izvrševanju projektov z izobraževalno in vzgojno (educational) vsebino in širi priložnosti za 

medkulturno učenje. Promovira skupno dobro, kar vključuje projekte, ki pospešujejo 

mednarodno razumevanje in spravo, naraščajočo zavest in promoviranje miru, projekte, ki se 

ukvarjajo z okoljem, razvojem in kulturnimi problemi ter projekte usmerjene v marginalne 

skupine (Musick in Wilson, 2008, str. 171-196). 

 

Mednarodno prostovoljno delo je tudi oblika družbenega sodelovanja in hkrati izobraževalna 

izkušnja. Je dejavnik vključevanja v družbo in zelo otipljiv način premagovanja predsodkov. 

Ima tudi bistveno vlogo pri oblikovanju evropske identitete in bi moralo biti učinkovito 

orodje za združevanje ljudi ob vključitvi novih držav v Evropsko unijo. Primer dobre prakse 

se kaže preko Evropske prostovoljne službe, ki se že zdaj koristi pri uveljavljanju 

prostovoljnega dela kot ustaljene prakse med mladimi. 

 

Organizacije so lahko pošiljajoče, ki zbirajo, usposabljajo in posredujejo prostovoljce 

(organizatorji prostovoljnega dela), ali gostiteljske, v korist katere se opravlja prostovoljno 

delo (ki koristijo prostovoljno delo). Funkcije pošiljajoče in gostiteljske organizacije so lahko 
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združene v okviru ene organizacije. Med mladimi so razširjena in aktualna oblika 

prostovoljnega dela mednarodni delovni tabori. Značilnosti le-teh je, da imajo vedno neko 

družbeno tematiko, ki v času dela združuje mlade iz različnih delov Evrope in sveta. 

Prostovoljci in prostovoljke se ukvarjajo z marginaliziranimi skupinami, izključenimi 

skupinami in manjšinami (Kovačec, 2000, str. 155). Nasploh je v programe prostovoljnega 

dela vključenih veliko mladih, predvsem dijakov in študentov. Sodelovanje v organizacijah je 

za njih pomembno v smislu socializacije za bodočo aktivno državljansko vlogo in angažiran 

odnos do problemov v skupnosti (Lorenčič, 1999, str. 28). 

 

EVS (Evropska prostovoljna službe), Glen, Ostani aktiven, bodi prostovoljec ter medicinska 

odprava so le eni izmed vidnejših, »izkoriščenih« mednarodnih programov. Vsak program 

ima nekatere omejitve (npr. starostna omejitev, izbor kandidatov, ustrezna študijska smer), 

vendar če primerjam vse te programe je EVS med vsem najbolj dostopna. Pri Evropski 

Prostovoljni Službi je dokaj majhna selekcija pri izboru kandidatov, relativno širok starostni 

razpon, s finančnega vidika je za prostovoljca dobro poskrbljeno, saj jim krijejo stroške 

bivanja, prehrane ter prevozov. Pri medicinski odpravi prostovoljcem sicer ni potrebno plačati 

glavnih stroškov, vendar morajo za le-te pridobiti sponzorska sredstva. 

 

Mednarodno prostovoljno delo vključuje priložnost za:  

▬ osamosvojitev od doma, 

▬ učenje na različnih področjih, 

▬ spoznavanje samega sebe in osebno rast, 

▬ spoznavanje ljudi in pridobivanje prijateljev, 

▬ spoznavanje drugih družb in kultur, 

▬ realizacija lastnih vrednot, 

▬ aktivno preživljanje prostega časa in počitnic, 

▬ pridobivanje izkušenj in kompetenc, 

▬ preizkušanje že osvojenega znanja v novih situacijah v drugačnem okolju, 

▬ učenje novega jezika in utrjevanje že osvojenega, 

▬ spoznavanje področij, ki te kot prostovoljca zanimajo. 
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Prostovoljec pridobi številne izkušnje, nauči se različnih veščin, osvoji nova znanja, nove 

jezike, realizira lastne vrednote in spoznava zanj zanimiva področja. S kulturnega vidika 

spozna določene kulture, ki mu omogočajo soočanje z lastnimi stereotipi in predsodki. 

Prostovoljci lažje sprejemajo različnost in drugačnost, postanejo bolj odprti, potrpežljivi, 

prilagodljivi, samostojni, bolj odločni, odgovorni in kritični. Soočajo se z mnogimi izzivi ter 

ugotovijo, da zmorejo več, kot so mislili.  

 

9.1 MEDKULTURNI DIALOG 

 

Medkulturni dialog pomeni odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj posameznikov ter skupin 

različnega kulturnega, jezikovnega, etičnega in/ali verskega ozadja ter dediščine na podlagi 

medsebojnega razumevanja in spoštovanja. Glavni cilj medkulturnega dialoga je spodbujanje 

demokracije, celovitega spoštovanja človekovih pravic in načel pravne države. Pomen se kaže 

tudi v prispevanju k socialnemu, kulturnemu, političnemu, in gospodarskemu vključevanju ter 

k povezovanju družb različnih kultur. Preko medkulturnega dialoga se razvije globlje 

razumevanje različnih svetovnih nazorov in praks za večje sodelovanje in udeležbo ter 

spodbudi strpnost in spoštovanje drugih (Bergant in drugi, 2009, str. 11, 16). 

 

9.2 SLABOSTI MEDNARODNEGA PROSTOVOLJNEGA DELA 

 

Problematično je lahko, da prostovoljec in gostiteljica pred odhodom nimata stika, ali je ta 

zelo slab. V nekaterih primerih se kot pomanjkljivost izkaže neorganiziranost gostiteljske 

organizacije. Problemi se lahko kažejo v nestrukturiranem delu, slabo zastavljenem programu 

oziroma ga sploh ni, urnik ni dorečen, ni pripravljenega materiala ali orodja ali pa ni vodje, ki 

bi prostovoljce usmerjal. Dodaten problem nastane, če je dogovorjeno, da gostiteljica uredi 

prenočišče in poskrbi za prehrano, a tega ne stori ali če si gostiteljica napačno razlaga vlogo 

prostovoljca.  

 

V nekaterih ekonomsko manj razvitih državah ne poznajo koncepta prostovoljstva, vsaj ne na 

takšen način, kot ga razumemo v ekonomsko razvitih državah. Naša pričakovanja so lahko v 
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popolnem nasprotju s pričakovanji gostiteljske organizacije, kar lahko privede do 

medsebojnega nespoštovanja. 

9.3 LIK PROSTOVOLJCA 

 

Mednarodno prostovoljno delo je izkušnja neformalnega izobraževanja in učenja, saj poteka v 

pol/organizirani obliki in v raznolikih okoljih. Posredujejo in organizirajo jo organizacije 

civilne družbe, je obče dostopna in temelji na prostovoljni udeležbi ter notranji motivaciji 

udeležencev. Omogoča pridobitev ključnih kompetenc, znanj in spoznanj, prispeva k 

osebnostnemu razvoju prostovoljcev in izboljšanju možnosti za zaposlitev. Temelji na 

družbenem vključevanju in aktivni participaciji, zato prostovoljce obravnavamo kot aktivne 

državljane. 

 

Idealni lik prostovoljca: 

▬ ima osnovno znanje o področju, na katerem dela, 

▬ ima osebne kvalitete, kot so: čustvena toplina, intuicija, pristnost in empatija, 

▬ je neposesiven, 

▬ obvlada komunikacijske veščine, 

▬ se udeležuje ustreznega usposabljanja (Kristančič, 2004, str. 34). 

 

Ochman in Jordan (1997, str. 7) opredeljujeta dobrega prostovoljca kot osebo odprtega duha, 

tolerantnega, motiviranega, nesebičnega, senzitivnega, sposobnega sodelovanja in 

profesionalnega odnosa klub temu, da delo ni plačano. 

 

Ramovš (2001, str. 318) ugotavlja, da se za prostovoljno delo pogosteje odločajo ljudje 

srednjega sloja, ki iščejo ravnotežje med osebno in skupno blaginjo, ter ženske, čemur 

feministična gibanja nasprotujejo, saj menijo, da so ženskam v prostovoljstvu namenjena 

zgolj dela, ki iz njih delajo drugorazredne državljanke in so odklon od emancipacije žensk 

(Rainman Schindler, 1988). Ljudje, ki imajo višjo izobrazbo, se bolj pogosto odločajo za 

altruistično vedenje. Ti ljudje menijo, da si s tem povečujejo vrednost svojega življenja 

(Dovidio, 2006, str. 264). Eagly in Crowley (1986) pa sta mnenja, da moški niso nič manj 
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naklonjeni nudenju pomoči kot ženske, le vrste pomoči, ki jo nudijo, so drugačne. Če 

pogledamo med prostovoljce, je delež žensk med njimi kar precej večji. 

 

Moški raje prostovoljno delujejo na področju javne varnosti, športa ter političnih in 

odvetniških skupin. Ženske raje opravljajo prostovoljno delo v povezavi s cerkvijo, šolo ter 

socialnim delom na splošno. Moški so gasilci in reševalci, ženske pa večinoma delujejo v 

hospicih in dobrodelnih organizacijah. Le redke vrste dela so, ki so izrazito feminizirane oz. 

maskulinizirane. Vendar so to le redki ekstremi, na marsikaterih področjih pa ni vidnih razlik 

med spoloma oz. so te razlike majhne. Ženske so po naravi bolj skrbne kot moški ali pa so 

moralno bolj zavedne. Navajam še dva bolj sociološka argumenta, zakaj je med prostovoljci 

več žensk: prvič, da so ženske manj ukazovalne oz. čutijo večjo obvezo za negovanje, same 

sebe ocenijo kot bolj empatične in altruistične kot moški. Drug argument pravi, da ženske 

opravijo večino dela na področju nege zato, ker se od žensk v večini patriarhalnih družb 

zahteva, da opravijo to »umazano delo« (»prav tam«, 171-196).  

 

10 STATISTIKA O MEDNARODNEM PROSTOVOLJNEM 

DELU SLOVENCEV  

 

Iz podatkov slovenskih organizacij, ki ponujajo in organizirajo mednarodno prostovoljno 

delo, razberemo, da se letni pretok formalnega mednarodnega prostovoljnega dela (v 

nadaljevanja MPD) giblje med 270 in 340 udeleženci, večina udeležencev je ženskega spola, 

največ udeležencev je starih med 20 in 24 let, sledi ji starostna skupina od 15 do vključno 29 

let. Največ udeležencev prihaja iz osrednjeslovenske, sledi ji gorenjska regija. Preostale regije 

so manj zastopane, najmanj udeležencev prihaja iz pomurske regije. Največ udeležencev 

deluje v evropskih državah, sledita Afrika ter Južna Amerika. Glede na državo opravljanja 

MPD na vrhu prevladujejo tiste, kjer gre za organizirano skupinsko mednarodno prostovoljno 

delo (Bosna, Madagaskar, Brazilija, Albanija, Indija, delno tudi Uganda, Islandija in 

Portugalska itd.). Velika večina prostovoljcev opravlja kratkoročno MPD, sledi srednjeročno, 

najmanj pa se prostovoljci odločajo za dolgoročno mednarodno prostovoljno delo. Največ 

kratkoročnih programov se vrši v Evropi, nato v Afriki ter v Južni Ameriki. Največ 
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srednjeročnih programov se vrši v Afriki, sledi ji Evropa. Večina dolgoročnih programov 

MPD pa se izvaja v Evropi, ostalo pa v Afriki. Največji delež udeležencev so študenti, sledi 

jim skupina dijakov ter skupina zaposlenih, s tem da je večina udeležencev družboslovnih in 

humanističnih študentov, sledijo naravoslovni študenti, študenti, ki delujejo na področju 

oblikovanja in arhitekture ter ostalo (Tomšič, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

11 RAZISKOVALNI PROBLEM 

 

11.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Prostovoljno delo se več ali manj opravlja v javnem sektorju. Prostovoljci so večinoma mladi 

ter starejši upokojenci. Prostovoljno delo v tujini je večinoma domena mladih, saj imajo le-ti 

čas, voljo in energijo, da jih vložijo v družbi koristno delo. Prostovoljno delo naj bi 

posameznika obogatilo, mu dalo veliko možnosti za učenje, preizkušanje in utrjevanje že 

osvojenega znanja ter mu konec koncev prineslo ogromno izkušenj. Možnosti prostovoljnega 

dela v Sloveniji je ogromno, saj se le redko katera organizacija brani brezplačne pomoči. 

Vendar je svet velik in možnosti za prostovoljno delo v tujini je zelo veliko. Iti v drugo 

državo, kulturo, kjer imajo drugačen stil življenja, razmišljanja, drugačen jezik. Biti tam sam, 

brez bližnjih, biti samostojen, neodvisen, z vsemi odprtimi vrati za nove izkušnje, znanja in 

poznanstva. Vse to se sliši zelo vznemirljivo, vendar je vseeno malo Slovencev, ki se odločijo 

za prostovoljno delo v tujini. 

 

Kakšni so njihovi razlogi? Kje so zbrali toliko poguma? Marsikdo bi rekel, da jih žene 

potreba pomagati drugim, da so to ljudje, ki živijo za to, da pomagajo. V zameno pa ne 

zahtevajo ničesar, razen mogoče srečnih, zadovoljnih obrazov ljudi, ki so jim pomagali. Pa 

vendar je razlogov veliko več in po mojem mnenju so le-ti pomembnejši za odločitev 

opravljati prostovoljno delo. 

 

Ti razlogi so vezani na osebo, na njeno osebnost, željo po doživljanju drugačnih stvari, po 

potovanju, učenju, spoznavanju. Lahko so ti razlogi še globlji, kot npr. beg, dokazovanje,… 

 

Če opredelimo te pojme med pojmoma altruizem in egoizem, ugotovimo, da pravzaprav 

spadajo k egoizmu, ker težijo k zadovoljevanju posameznikovih lastnih potreb. Tu pride 

zgroženost večine, saj prostovoljstvo ne spada k egoizmu, je domena altruizma. Je problem 

negativna konotacija samega pojma egoizem? 
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Vsak pri sebi lahko razmisli, kaj ga žene k dejanjem, zakaj dela stvari, ki jih dela v življenju. 

Jih dela za druge in zaradi drugih ali je izvor vsega sam? Če pri sebi razčistimo ta izvor in ga 

prenehamo negativno ocenjevati, lahko tudi pri drugih objektivneje pogledamo vzroke za 

njihova dejanja. Ker tudi drugi »skrbijo zase« tako logično in racionalno kot tudi moralno. 

Kolikšno vlogo ima pri posamezniku družba, koliko jo upoštevamo in delujemo po njenih 

pravilih in pričakovanjih za skupni mir in dobro pa je odvisno od vsakega posameznika. Manj 

kot se nekdo počuti povezanega z ostalimi, večji egocentrik bo izpadel. Egocentrik, ne egoist, 

ker egoisti smo konec koncev vsi. 

 

11.2 NAMEN IN CILJI 

 

Glavni cilj raziskovanja je ugotoviti izvor razlogov za opravljanje prostovoljnega dela. Ali 

vzroki izhajajo iz potrebe pomagati drugim, s samožrtvovanjem (altruistične potrebe), ali 

primarni vzroki izhajajo iz psihološkega ozadja posameznika, iz egoističnih potreb, katere 

posameznik zadovolji s prostovoljnim delom v tujini.  

 

Tudi sama sem bila prostovoljka v tujini, zato sem želela raziskati ali so vzroki ostalih 

mednarodnih prostovoljcev podobni mojim. Glavni namen raziskovanja je ugotoviti oziroma 

dobiti okviren profil prostovoljca. Kakšne so njegova osebnostne lastnosti, odnos do družbe, 

staršev, izobrazbe, kakšna so njegova znanja in izkušnje, vzroki in njegova interpretacija 

vzrokov za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 

 

Upam, da bodo pridobljeni podatki vas, ki berete, »prisilili«, da razmislite o svojih vzrokih za 

reagiranje, delovanje v vsakdanjem življenju, ter s tem omejili pretirano in prehitro obsojanje 

vedenja drugi ljudi. 

 

11.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

▬ Katere so značilnosti posameznika, ki se je odločil za prostovoljno delo v tujini? 

▬ Kateri so vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 
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▬ Kako bi opredelili vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini med altruizmom 

in egoizmom? 

▬ Kako posameznik opredeljuje in kakšen odnos ima do egoizma? 

▬ Katere so pozitivne/negativne stvari prostovoljnega dela v tujini ter posledice le-tega? 

▬ Kakšen je vpliv okolice/bližnjih na pripravljenost za prostovoljno delovanje? 

▬ Kakšna je povezava poklica in posameznikovih izkušenj/znanj z dotičnim 

prostovoljnim delom v tujini? 

 

12 METODOLOGIJA 

 

12.1 RAZISKOVALNA METODA 

 

Osrednji namen kvalitativne odnosne raziskave je bil osvetliti razloge in vzroke za 

prostovoljno delo v tujini. Uporabila sem kvalitativno analizo strukturiranih intervjujev 

(Mesec, 1998). 

 

12.2 VZOREC IN POSTOPEK IZBIRE 

 

Odločila sem se opraviti štiri standardizirane intervjuje z dvema naključno izbranima 

mednarodnima prostovoljkama in dvema znankama, ki sta ravnokar končali prostovoljno delo 

v tujini. 

 

Natalija, 25 let, je prijateljica še iz otroških dni. Je višja diplomirana medicinska sestra, ki se 

je januarja vrnila iz odprave iz Afrike, kamor je šla preko Medicinske fakultete, sekcije za 

tropsko medicino. 

 

Manco, 22 let, sem spoznala na Portugalskem, ko sem zaključevala svojo Evropsko 

Prostovoljno Službo, ona pa je ravno začenjala svoj program. 
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Katja in Alja sta bili izbrani naključno. Spraševala sem naokoli po aktivnih prostovoljcih, ki 

so bili v tujini. Znanka mi je javila, da pozna dve osebi, ki sta pripravljeni sodelovati v moji 

raziskavi. Dobila sem njuna kontakta in tako zaključila svoj krog izbranih. 

 

12.4 RAZISKOVALNI INŠTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

 

Vnaprej sem si na osnovi raziskovalnih vprašanj sestavila vsa vprašanja. Intervjuji so bili 

standardizirani, saj sem vse štiri intervjuvanke vprašala ista vprašanja in istem vrstnem redu 

(Priloga 17.5 Nabor vprašanj za intervjuje) Vprašanj nisem dala v predogled intervjuvanim, 

tako da so bili odgovori spontani. Vnaprej sem jih prosila, če lahko odgovarjajo čim bolj 

slovnično pravilno, saj sem si s tem olajšala postopek prepisa intervjujev ter posledično 

analizo in interpretacijo. 

 

Intervjuje sem opravila v obdobju med decembrom 2011 in januarjem 2012. Manco in 

Natalijo sem intervjuvala decembra 2011, ko sta se vrnili iz tujine, Aljo in Katjo pa začetek 

januarja 2012, preden sta se vrnili v tujino. S tem sem pridobila bolj poglobljene odgovore, 

saj so bili spomini, občutki in izkušnje še toliko bolj sveži. 

 

12.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Postopek obdelave podatkov definira več avtorjev, npr. Vogrinc, Mesec, Strauss in Corbin, 

Glasser in Strauss. Odločila sem se opraviti kvalitativno analizo po šestih korakih, ki jih je 

predlagal Mesec (1998): 

▬ urejanje gradiva, 

▬ določanje enot kodiranja, 

▬ odprto kodiranje, 

▬ izbor in definicija relevantnih pojmov, 

▬ odnosno kodiranje, 

▬ formuliranje teorije. 
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Intervjuje sem posnela na digitalni diktafon ter jih transkriptirala. Pisano gradivo sem uredila 

v tabeli ter prepisala in oštevilčila za mojo raziskavo relevantne stavke. Pri posameznem 

intervjuju sem poleg številk pripisovala še črke in si tako olajšala kasnejšo analizo in 

interpretacijo, saj sem lažje razlikovala, čigava je bila katera trditev. 

 

Pripisanim relevantnim stavkom sem najprej pripisala v naslednji stolpec kode 1. reda, v 

naslednji stolpec pa še kode 2. reda. Iz dobljenih kod 2. reda sem oblikovala kategorije, ki so 

bile osnova za analizo in interpretacijo intervjujev. Postopek je prikazan v tabeli na naslednji 

strani. Vsi intervjuji so priloženi v prilogi. 
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Transkripcija Relavantni 

stavki 

Koda 1. reda Koda 2. reda Kategorija 

 

Katera dela ste 

opravljali 

preden ste se 

odločili za 

prostovoljno 

delo? Kaj ste 

študirali? 

Sem študentka 

mednarodnih 

odnosov, sedaj 

magistrskega 

študija 

človekovih 

pravic. 

Prostovoljno 

delo je na nek 

način praktična 

komponenta 

mojega študija 

in ni povezano z 

mojimi 

preteklimi 

delovnimi 

izkušnjami, ki 

so bolj športne 

narave.  

 

Kaj pri 

študiji/delu niste 

dobili, kar ste 

želeli, kaj ste 

pogrešali? 

Menim, da 

tistega, kar 

manjka pri 

večini študijskih 

programov, 

praktične 

komponente. 

 

 

Kakšno korist 

ima družba od 

 

študentka 

mednarodnih 

odnosov, 

človekovih 

pravic. (1a) 

 

 

 

Prostovoljno 

delo je na nek 

način praktična 

komponenta 

mojega študija. 

(2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kar manjka pri 

večini študijskih 

programov, 

praktične 

komponente. 

(3a) 

 

 

 

 

 

 

Študij (1a) 

 

 

 

PD kot del 

študija (2a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkljivost 

študija(3a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študij (1a, 2a, 

3a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo kot 

doprinos 

družbi(4a) 

 

 

 

 

 

 

Izobrazba (1a, 

2a, 3a, 5a, 6a, 

7a, 8a, 27a, 28a, 

63a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družba(4a, 24a, 

25a, 58a, 59a) 
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13 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 

13.1 INTERVJU A – Alja 

 

● Katere so značilnosti posameznika, ki se je odločil za prostovoljno delo v tujini? 

 

Alja je name naredila prvi vtis odločne, stroge pa vendar nežne mlade ženske. Zase trdi, da 

poskuša živeti po moralnih načelih, kar potrdi tudi s primerom, ko »...sem kolegici odstopila 

delo, ker je potrebovala denar...” (18a). Poskuša “…biti dobra do sočloveka in misliti tudi na 

tiste, ki jim v življenju mogoče ne gre tako dobro.« (41a), kar kaže na precejšnjo empatičnost, 

ki se tesno povezuje z njenimi občutji o povezanosti z drugimi ljudmi, kar kaže, da se zaveda, 

da smo ljudje na nek način odvisni drug od drugega. »… S svojim načinom življenja…« želi 

»… krepiti dobre odnose med ljudmi…« (42a), biti zgled ostalim in tako po malih korakih 

»… stvari…. spremeniti.« (37a). Je pozitivna in energična oseba, »počutim se dobro, polno 

energije,…« (52a) ter zadovoljna s svojim življenjem. 

 

Kot sem že omenila, ima dobro razvit čut za soljudi in je »...že od nekdaj rada pomagala 

ljudem...” (29a), še posebej nemočnim. Krivice, ki se dogajajo drugim jo prizadanejo, kar 

kaže na sposobnost vživljanja v kožo drugega, saj ko “...se nekomu godi krivica, sem jezna” 

(36a). “V primeru, da človeka osebno poznaš oziroma v živo doživiš njegovo stisko, je 

občutek vsekakor močnejši kot ob gledanju televizije.” (35a). Osebi, potrebni pomoči, “bi 

pomagala – če ne bi, bi imela kasneje preveč slabo vest.« (22a).  

 

Kljub vsemu povedanemu pa je izpostavila, da »vsak živi po svoje…«(30a), kar kaže na 

zadržanost, zaupanje v lastno presojo in deloma lahko tudi preko tega objektivnejši pogled na 

dejanja drugih ljudi. To lahko podkrepimo tudi z izjavo, da »najraje se zanesem kar sama 

nase.” (26a), kjer se vidi, da kljub občutku povezanosti z drugimi, sebe izredno zaznava kot 

individuuma, na katerega se lahko edino zanese.  

  

● Kateri so vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 
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Kot vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini je izpostavila na samo delo in na 

prostovoljno delo vezane vsebine, kot so veselje do dela z ljudmi: “Rada imam ljudi, rada 

delam z ljudmi” (15a), zadovoljstvo v delu ter s tem povezana pozitivna energija, je »… polna 

veselja do dela” (76a), in njeno, če si drznem reči kar, »utopično željo« po spremembi sveta, 

ki jo je izrazila večkrat in po efektivnem prostovoljnem delu: “...sem si vedno želela 

spremeniti svet” (16a), “ter pri tem storiti nekaj dobrega.” (71a), “z upanjem da bo delo 

nekomu koristilo” (53a). 

 

Poudarila pa je, da jo je za prostovoljno delo v tujini bolj privlačila »želja po potovanju, 

življenju v drugi državi” (70a), po učenje jezika »…se naučiti nekaj besed v lokalnem jeziku” 

(72a), spoznavanju novega, novih kultur, navad in ljudi »…ter spoznati nove prijatelje.” 

(73a), ter tako razširiti svoj obseg znanja in izkušenj, kar je tudi omenila, da je imela »…želje 

po novih izkušnjah.” (77a). Življenje v tujini te zagotovo postavi v popolnoma drugačne 

situacije, kot »doma«. V teh situacijah se moraš kar se da efektivno znajti, uporabiti moraš že 

osvojeno znanje, hkrati pa si pridobivaš novega. Alja pravi, da: “uživam tudi zato, ker se pri 

tem veliko naučim” (17a). 

 

● Kako bi opredelili vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini med altruizmom 

in egoizmom? 

 

Za dotični program se je odločila »glede na lokacijo, jezik ter vsebino dela.” (74a). S temi 

besedami je že sama povedala, da se je odločevala glede na potrebe, ki jih je čutila, po tem, da 

se nauči jezika, potuje ter pridobi nove delovne izkušnje. Vsi ti razlogi so vezani na njo 

osebno, njene želje, potrebe in bi jih lahko označili kot egoistično obarvane. S prostovoljnim 

delom v tujini je te potrebe uspešno zadovoljila, o čemer bom pisala v nadaljevanju, in si s 

tem pridobila pozitivno izkušnjo.  

 

Želji po spremembi sveta ter po delu z ljudmi sta na prvi pogled lahko videti altruistično 

naravnani, še posebno delo z ljudmi, kjer si večina predstavlja delo v korist ostalih. Vendar se 

za tem lahko skriva veliko več. Želja po spremembi sveta je lahko odraz njenega 

nezadovoljstva s sedanjim stanjem, s potrebo nekaj efektivnega narediti v tej smeri, da se 
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počuti bolje, pomembnejše, preko tega vplivati na svojo samopodobo, v smislu, da je »dala 

nekaj od sebe«, da je aktivna in zgled ostalim.  

 

Delo z ljudmi, glede na to, da ima ljudi na splošno rada ter, da je že od nekdaj pomagala 

ljudem, skriva v sebi potrebo pa interakciji z ostalimi, po črpanju energije iz njihovega 

zadovoljstva, saj pravi, da se ob prostovoljnem delu počuti »dobro, polno energije” (52a). V 

povezavi s spreminjanjem sveta bi tudi te vzroke za prostovoljno delo v tujini označila kot 

egoistično obarvane. 

 

● Kako posameznik opredeljuje in kakšen ima odnos do egoizma? 

 

“Egoističen človek je tisti, ki gleda samo in zgolj na svoje potrebe” (20a), že v tem stavku z 

besedami samo in zgolj, pove, da so egoistu pomembne edino njegove potrebe, potrebe drugih 

ne obstajajo. Na vprašanje ali bi se počutila egoistično v primeru, da ne bi pomagala, je to 

prejšnjo trditev o egoizmu dala pod vprašanje, ko je odgovorila: “ Ne vem, če bi takemu 

počutju rekla egoizem, prej brezbrižnost” (23a). Brezbrižnost je po SSKJ definirana kot 

nezanimanje, ravnodušnost. Kaj ni ravno egoist okupiran z lastno koristjo? 

 

Da se vrnemo nazaj na egoizem in egoiste, katerih družbe se rajši izogne, »zato mi v njihovi 

družbi ni preveč prijetno” (21a), ter » ljudi, ki jim je za druge čisto vseeno, ne spoštujem 

preveč …” (31a), si upam trditi da je negativno naravnana do egocentrikov in narcisoidnih 

ljudi, ki pa postavljajo sebe v središče vsega in občudujejo le sebe (SSKJ). Ta dva pojma 

spadata, po njenem mnenju, pod pojem egoizem, kljub temu pa vseeno trdi, da je egoizem pač 

v naši naravi, “ ljudje smo po naravi egoistična bitja” (67a). 

 

● Katere so pozitivne/negativne stvari prostovoljnega dela v tujini ter posledice le-tega? 

 

O prostovoljnem delu v tujini ima le pozitiven pogled, saj pravi, da »me je prostovoljno delo 

samo obogatilo” (46a). Kot sem napisala že zgoraj pod vzroke za prostovoljno delo v tujini, je 

s samim prostovoljnim delom zadovoljila potrebe, ki so jo pripeljale do tega. Tako pravi, da 
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se je »naučila … nekaj novega” (47a), s čimer je zadovoljila potrebo po učenje, »spoznala 

zanimive ljudi” (48a) ter »se imela dobro” (49a). 

 

Kot pozitivno naravnani osebi, katere predispozicija za katerokoli dejanje je pozitivno 

usmerjena, ji je bilo že pred odhodom dano, da ji bodo pri prostovoljnem delu v tujini 

pomembnejše pozitivne izkušnje ter, da bodo negativne le del rasti in učenja. »Pozitivni 

učinki dela so vsekakor bolj pomembni kot stroški” (50a), ne glede na to, ali se prostovoljno 

delo opravlja v tujini ali doma, »…za prostovoljno delo ni treba oditi v daljne kraje… veliko 

dela je tudi doma” (51a).  

 

Kot prostovoljka se počuti bolj »srečna in morda bolj osebnostno »izpopolnjena« (54a), kar 

naj bi bil produkt dela za »višji cilj« (55a). S prostovoljnim delom v tujini si je izboljšala 

samopodobo: »Prostovoljno delo mi pomaga, da se počutim bolje v svoji koži” (56a), si 

dvignila samozavest, kar potrdi z odgovorom » Da.” (samozavestnejša, o.a.) (57a), ter 

povečala aktivnost svoje vloge v družbi, »Upam, da je tako.” (pomembnejša vloga v družbi, 

o.a.) (58a), čeprav pravi, da njeno delo « pogosto pomeni nasprotovanje širši družbi” (59a). 

 

Na kratko je bilo prostovoljno delo v tujini »izjemno pozitivna izkušnja” (78a). 

 

● Kakšen je vpliv okolice/bližnjih na pripravljenost za prostovoljno delovanje? 

 

Alja se na splošno počuti z družbo povezano ter se zaveda, da “... smo družabna bitja, zato 

smo na nek način odvisni drug od drugega” (25a). S prostovoljnim delom v tujini je vloga 

posameznika v družbi definitivno aktivnejša, s tem pa posledično po malem spreminjamo 

svet, kar je Aljina velika želja. Kar se tiče vloge šole, pri zavedanju o socialni odgovornosti, 

je Aljino mnenje, da »šolski program takšnih stvari ne uči dovolj” (63a). 

 

Družina je bila Alji zgled, še posebno mati, kar potrdi trditev »Moja mama je ena izmed 

najbolj širokosrčnih ljudi, ki jih poznam.” (60a), ki je pomagala tudi neznancem na cesti. Kot 

primer je povedala, kako je mati pomagala ženski, ki je doživela epileptični napad na 

parkirišču, »… jo je pripeljala v hišo, jo tolažila ter poklicala njene sorodnike, da so jo prišli 
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iskati” (61a). Starši so bili tisti, ki so že zgodaj začeli zavirati egocentrično obnašanje njihove 

hčere, kar potrdi z odgovorom »V otroštvu zagotovo” (delovali egoistično in bili opozorjeni, 

o.a.) (62a). 

 

Velik vpliv na Aljine odločitve pa imajo njeni prijatelji, »Imam precej velik krog prijateljev s 

celega sveta” (9a), “ precej se pogovarjamo o aktualnem dogajanju po svetu, o potovanjih in 

drugih kulturah” (10a). Glede na to, da med njimi “nekateri so prostovoljci” (12a), “tudi v 

tujini” (13a) ter da “večinoma imamo podobne želje in potrebe” (11a), si upam trditi, da je 

preko njih dobila veliko idej, informacij, spodbud in nasvetov, kar se tiče prostovoljnega dela 

v tujini. To podkrepi tudi dejstvo, da njeni odločitvi “ni nihče nasprotoval” (14a).  

 

● Kakšna je povezava poklica in posameznikovih izkušenj/znanj z dotičnim 

prostovoljnim delom v tujini? 

 

Študij mednarodnih odnosov ter nadaljevanje le-tega na smeri magisterija iz človekovih 

pravic, sta definitivno zelo velika dejavnika, da je Alja tako dojemljiva za krivice, ki se 

dogajajo po svetu. »Moja bodoča služba bo opozarjati na krivice, ki se v družbi dogajajo.” 

(4a) in za neenakopravnost, ki se dogaja. »Prostovoljno delo je na nek način praktična 

komponenta mojega študija.” (2a), “kar manjka pri večini študijskih programov,...” (3a). S 

samostojno odločitvijo oditi v tujino in tam opravljati prostovoljno delo, je povezala znanje 

svoje profesije in ga poskusila udejstvovat v realnosti. 

 

Pri tem so ji veliko pomagala njena znanja. “Govorim več jezikov” (5a), “znam delati z 

ljudmi” (6a), “sicer bolj specifična znanja” (7a), “ob študiju učiteljica smučanja” (8a), da se je 

lažje znašla v neznanih situacijah in pri komunikaciji z ljudmi. 

 

Trdi, da “izobrazba vsekakor vpliva” (na dovzetnost do drugih, potrebnih pomoči, op.avt.) 

(27a), saj lažje prepoznavaš, kdaj je nekdo v stiski in kakšne so okoliščine situacij v katerih se 

ljudje znajdejo. Vendar vidi tudi nevarnost previsoke izobraženosti, saj se “z višjo izobrazbo 

človek nekako odtujuje od družbenega povprečja, pri čemer se je mogoče lažje oddaljiti od 

ljudi” (28a). 
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13.2 INTERVJU B - Natalija 

 

● Katere so značilnosti posameznika, ki se je odločil za prostovoljno delo v tujini? 

 

Natalija je od vseh intervjuvancev delovala najbolj energično, komunikativno, pa vendar po 

drugi strani zmedeno. Iz njenih besed je zaslediti sanjaštvo. 

 

Kljub vtisu, da je prijazna, ima zelo indvidualistično in na nek način »higienično« gledanje na 

dejanja drugih ljudi, saj je mnenja, da »…vsak človek za sebe ve ali je storil pravilno” (27b). 

Po njenem ima vsak svoje razloge, v katere se ona ne spušča. Kot najbolj moralno dejanje v 

svojem življenju, ki ga je storila, je navedla delo v Afriki, vendar se o njem ni razgovorila. 

Moje sklepanje je, da je za njo moralno to, da pomagaš nekomu, ki resnično ničesar nima. O 

ostalih moralnih dejanjih v svojem življenju ne govori. Zaveda se svojih slabosti in šibkih 

točk, zato včasih prepusti pot bolj pripravljenim ljudem od nje, »…pot pustila pripravljenim 

ljudem” (30b). Ljudi presoja na osnovi njihovih dejanj v težkih situacijah, ceni tistega, ki 

»zna poslušati…” (35b), vendar ima sama to lastnost šibko razvito, zato ob sebi želi ljudi, ki 

znajo »me na pravilni način ustaviti, kadar ne delam pravilno…” (36b). 

 

Za veliko stvari se ne sekira, se ne ozira, zato karakterno ustreza tipu flegmatika (študijsko 

gradivo pri predmetu teorija vzgoje, predavanja), o dejanjih drugih ne razmišlja, še posebno 

če ima o le-teh negativno mnenje, »ne premišljujem o njih, ker je to izgubljanje časa” (45b). 

V odnosu do drugih izhaja iz sebe, se vpraša »ali je bilo vse narejeno za človeka tako kot bi 

sama želela da meni naredijo…” (54b), deluje po principu dobro se z dobrim vrača (55b). Je 

empatična, saj se včasih, kot sama pravi, preveč spusti v razmišljanje o stiski drugih (49b). 

 

Na življenje gleda s pozitivnega zornega kota in poskuša iz vsake situacije vzeti le pozitivne 

stvari. Nase in na svoje delo je ponosna, hvaležna je za življenje, še posebno ker ji sama 

kvaliteta življenja veliko pomeni, življenje »... želim čim bolj kvalitetno izkoristiti” (72b). K 

takem razmišljanju pripomore tudi njena izobrazba višje medicinske sestre. 

 

● Kateri so vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 



 58 

 

 

Kot glavne razloge za opravljanje prostovoljnega dela v tujini je navedla: »pomagati 

drugim…” (17b) in »… se ob tem izobraževati” (18b). K pripravljenosti pomagati drugim jo 

najbolj spodbudi trpljenje drugih, gledanje dokumentarnih oddaj in poslušanje pripovedovanj 

ostalih ljudi (»…razlaga ter zgodbe članic iz predhodnih odprav…”(93b)), ki so bili v Afriki 

in so videli, kako ljudje tam trpijo. Vse to jo je spodbudilo k odločitvi, da tudi sama nekaj 

pripomore, da se trpljenje drugih zmanjša. 

 

Sama pravi, da »pomagati drugim je najvidnejši cilj…” (88b), najvidnejši vzrok za 

opravljanje prostovoljnega dela v tujini. Prizna pa, da » …je bilo v meni bolj izkusiti delo v 

tujini …” (89b), »…premagovati ovire glede komunikacije z angleščino” (90b) ter izpolniti 

»otroške sanje” (91b). 

 

● Kako bi opredelili vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini med altruizmom 

in egoizmom? 

 

Glede na to, da priznava, da se je,glede prostovoljnega dela v tujini odločila, ker je želela 

izkusiti delo v tujini in izboljšati angleščino, ter da je s tem izpolnila njene otroške sanje, 

lahko zaključimo, da so bili njeni vzroki egoistično naravnani. 

 

Edini razlog, ki ima altruistično osnovo je pomagati drugim, vendar bi si tu dovolila zadržek. 

Priznava, da ne pozna termina altruizem, ne ve kaj vključuje. Na tem mestu si dovolim biti 

predrzna in trditi, da tudi za tem »pomagati drugim« stoji egoist, ki se napaja iz rezultatov 

tega dela in energije. To trditev mi potrdi še njena osebnost, saj kot sem izpostavila zgoraj, 

izhaja iz sebe, svojih potreb. 

 

● Kako posameznik opredeljuje in kakšen ima odnos do egoizma? 

 

Egoizma ne zaznava kot nasprotnega pojma od altruizma, saj tudi pomena termina altruizem 

ne pozna. Egoista tretira kot nekoga, ki je »…sam sebi všeč…” (22b) in »…je samo on 

pomemben…” (23b) ter »… ob tem ne pomisli na sočloveka” (21b). Vse te naštete lastnosti 
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dejansko spadajo k egocentriku ali narcističnemu človeku, ne navezujejo se toliko na pojem 

egoizem. K pretiranem egoizmu bi bolj spadali trditvi »…da človek preveč gleda samo na 

sebe…”(20b) in » …se ne briga za druge” (24b). 

 

Tako kot ostale intervjuvanke se Natalija strinja, ne glede na to, da ima odklonilen odnos do 

egocentrikov in narcisov, da je egoizem temeljna človeška lastnost, »... ker se mi zdi, da vsi 

gledajo bolj zase” (40b). »Popolnih ljudi ni…” (85b), torej tudi popolnih egoistov ali 

altruistov ni. 

 

● Katere so pozitivne/negativne stvari prostovoljnega dela v tujini ter posledice le-tega? 

 

Že sama besedna zveza otroške sanje nam pove, da je bilo prostovoljno delo v tujini zelo 

pozitivna izkušnja, pri kateri » …sem resnično uživala…“ (57b). Pozitivna naravnanost in 

notranja motivacija sta ji omogočali, da je lahko »…delala s srcem kar sem lahko…” (58b). 

 

V Afriki je »…preživela neverjeten del življenja med ljudmi, ki imajo drugačen in 

kvalitetnejši pogled na življenje…” (59b). Tam se je začela spraševati kakšno je njeno 

življenje, »…ugotoviš kaj je življenje in kaj si resnično želiš od življenja…” (60b) ter 

»…začneš ponovno sanjati stvari, ki si jih želiš doseči v življenju” (61b). Poleg tega, da je 

pridobila »popolnoma drugačen pogled na življenje…” (64b), je doživela veliko in doživela 

»…dragocene zgodbe” (65b). 

 

Ne glede na stroške, ki jih je bilo veliko (62b) ji je bilo dosti bolj pomembno »…kar prinese 

delo…” (66b). Pri delu se je počutila »..zadovoljno in veselo…” (67b), »…nasmejana, polna 

življenja” (68b). Energijo je črpala iz dela. Posledice se poznajo tudi na njeni samopodobi in 

samozavesti (74b). Glavna motivacija za dokončanje projekta je bila »…naučiti medicinsko 

sestro čistiti rano s pripomočki, ki jih imajo…” (96b) in »… iz njih napraviti najbolje kar 

lahko” (97b). 

 

O negativnih izkušnjah ne govori, sklepam, da je bila notranja motivacija tako močna, da je iz   
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te izkušnje potegnila le pozitivne stvari, ne glede na to, da je bila pred odhodom zmedena in 

ni imela predstave, kako bo projekt potekal. 

 

● Kakšen je vpliv okolice/bližnjih na pripravljenost za prostovoljno delovanje? 

 

Tako kot Alja se počuti povezano z ostalimi, z družbo (32b) ter se zaveda soodvisnosti drug 

od drugega (33b). Trdi, da je »…je neka družbena norma, da naj bi se pomagalo” (39b), da že 

sama družba spodbuja k pomoči in prostovoljnem delu, če je k temu naravnana. K družbi 

spada tudi šola in njen sistem, ki bi moral malo bolj približati otrokom pojem socialne 

odgovornosti. V času njenega šolanja pravi, da so opozarjali na to temo in o njej tudi 

diskutirali. 

 

Družina ji je bila vzorni model, saj so vsi družinski člani radi pomagali drugim. Glede na 

omembo vsakega družinskega člana posebej, sklepam, da je med njimi dobra atmosfera in 

odnosi, ter so drug drugemu v oporo. Sicer »ne da bi jaz vedela” (opozarjanje staršev na 

egoistično obnašanje, o.a.) (81b), se ne spomni, da bi jo starši v otroštvu opominjali za 

egocentrično naravnano obnašanje. 

 

Prijatelji nimajo pri njej tako velikega vpliva, kakor ga imajo pri Alji. Ima »krog prijateljev 

… na različnih področjih…” (10b), s katerimi pa nima enakih potreb. Med njimi so tudi 

prijatelji prostovoljci, ter tudi mednarodni prostovoljci. Pogovarjajo se o različnih temah, 

vendar ni občutiti, da bi imele te teme kakršni koli vpliv na odločitev o prostovoljnem delu v 

tujini. Vsekakor pa ima od vseh, tako prijateljev kot družine, podporo, saj njeni odločitvi, 

»nihče ni nasprotoval” (16b). 

 

● Kakšna je povezava poklica in posameznikovih izkušenj/znanj z dotičnim 

prostovoljnim delom v tujini? 

 

Projekt prostovoljnega dela v tujini je bil nadgradnja njenega študija, povezava že osvojenega 

znanja ter izkušenj z novimi situacijami v drugačnem okolju. Praksa, ki jo je pridobila v 

Afriki je bila bolj specializirana v eno smer njenega študija zdravstvene nege. S prostovoljnim 
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projektom v tujini je zadovoljila potrebo po praktičnemu delu, ki ga je pri študiju pogrešila, 

saj je “ pogrešala več prakse in bolj povezanosti teorije s prakso…” (6b).  

 

“Znanja iz področja zdravstvene nege in medicine” (8b) so ji prišla zelo prav pri delu, saj so 

bila dejansko osnova za kakršnokoli nadalno učenje in delo. Tudi motivacija za dokončanje 

programa je bila s področja zdravstvene nege. 

 

Trdi, »…da več kot imaš znanja in izkušnje lažje pomagaš človeku” (38b). V njenem primeru, 

tako kar se tiče izobrazbe, kot dela v Afriki, ta trditev stoji na mestu. 

 

13.3 INTERVJU C - Manca 

 

● Katere so značilnosti posameznika, ki se je odločil za prostovoljno delo v tujini? 

 

»Mislim, da sem empatična…« je bila edina Mančina trditev, ki jo je izrazila o sebi direktno 

in jo podpre s »…če sem lahko, sem pomagala…«. Drugače deluje zelo zadržano, 

skrivnostno, saj o sebi ne pove veliko. 

 

In pogovora se da razbrati, da ima v njenem življenju veliko vlogo njena mati, »… moja 

mama, kateri zaupam najbolje«, je pa zanimivo da ostalih družinskih članov ne omenja. 

Prijateljev ima veliko, vendar jih ločuje po krogih, na tiste ki so ji zelo blizu in imajo veliko 

skupnega in na tiste, ki so dobri prijatelji, vendar so po njenem mnenju « … že preveč resni«. 

Sklepam, da ima rada okoli sebe ljudi, ki ne delujejo po nekih standardnih okvirjih 

(izobrazba, poroka, otroci,…), vendar si upajo življenje krojiti po svojih. 

 

»Čutim se povezana z ljudmi, ki so mi blizu…«, pove, da je do ostalih indiferentna, 

nezaupljiva, se raje drži preverjenega kroga ljudi, pri katerih ceni predvsem lastnosti, kot so 

»… zanesljivost, trdnost, poštenost, dobrost«. Če pri drugih ceni in išče te lastnosti, si upam 

trditi, da ima tudi sama te lastnosti, ki jih v družbi enakih še okrepi. 
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Verjame v princip »dobro se z dobrim vrača« in poskuša po njem tudi delovati. Velikokrat 

omenja otroke in delo z njimi, kar mi da misliti da se ji je v obdobju otroštva mogoče zgodilo 

nekaj, kar poskuša sedaj z delom z otroci omiliti, »ozdraviti«.  

 

Vseskozi sem imela pri njej občutek, da se počuti osamljeno, vendar si tega občutka ne znam 

razložiti, niti ga podkrepiti. 

 

● Kateri so vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 

 

»Za EVS sem se odločila, ker sem si želela izkusiti življenje v tujini«, želja po izkušnji 

življenja v tujini jo je vodila najprej od mladinskih izmenjav do EVS (Evropska Prostovoljna 

Služba). Življenje v tujini vključuje učenje in spoznavanje veliko stvari in to je Manco zelo 

zanimalo. Želela se je »… naučiti nove stvari,… «, »…spoznati nove ljudi…«, »…deliti in 

prejemati izkušnje in znanje…«.  

 

Prizna da so jo vodili osebni interesi, »spoznavanje kulture …«, »…jezika… «, » …se naučiti 

novih stvari… «, »…novih situacij …« ter »…potovati«. Izkušnja prostovoljnega dela v tujini 

je zanjo popolnoma drugačna kot izkušnja prostovoljnega dela doma v Sloveniji. Že sam 

prizvok širjenja obzorij in pridobivanja izkušenj drugačne narave so jo prepričale. 

 

Seveda je med vzroke naštela tudi željo »pomagati drugim…«, še posebno otrokom, » …jim 

polepšati dneve… «, » …jim pomagati pri učenju ipd.«. 

 

● Kako bi opredelili vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini med altruizmom 

in egoizmom? 

 

Pri navedbi vzrokov, ki so jo privedli do prostovoljnega dela v tujini, je le-te razdelila v dve 

skupini.  

 

Prva skupina vključuje vzroke, katerih osnova je izključno egoistično naravnana. Želje po 

potovanju, spoznavanju, učenju so želje, ki izhajajo iz posameznika, mogoče iz njegovega/ 
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njenega neravnovesja, želje pobegniti nekam in razčistiti stvari, želje začeti na novo. Za temi 

željami lahko dejansko stojijo drugačne želje, potrebe. Ljudje težimo k zadovoljitvi potreb, 

tako kot Manca, ki jih je zadovoljila z opravljanjem prostovoljnega dela v tujini. 

 

Druga skupina se navezuje na altruistično obarvane vzroke pomagati drugim. Za tem 

»pomagati drugim«, v njenem primeru otrokom, se po mojem mnenju skriva popolnoma 

drugačen vzrok. Preko pomoči otrokom, lepšanja njihovih dni, pomoči pri učenju, lahko 

Manca zadovoljuje potrebo po biti nekomu zelo pomembna oseba, vplivati na življenje in 

prihodnost drugih, s tem pa si ojačati samopodobo in povečati samozavest. Razlog lahko tiči v 

rezultatu njenega dela, saj lahko črpa energijo od otrok, ko vidi, da je pri delu z njimi uspešna 

in spoštovana. Lahko preko pomoči otrokom »zdravi« kakšne rane iz njenega otroštva, blaži 

mogočo bolečino, ko je ona potrebovala nekoga pa nikogar ni bilo. In še bi lahko naštevala, 

dejstvo pa je, da točnega razloga ne morem navesti, saj bi bilo potrebo za to opraviti študijo 

primera. 

 

● Kako posameznik opredeljuje in kakšen ima odnos do egoizma? 

 

“Egoizem pomeni sebičnost”. Sebičnost (ang. selfish- self+ish, kjer je self bistvo 

posameznika, ish pa je končnica za pridevnike) bi lahko prevedli kot egocentričnost (vir: 

http://dictionary.reference.com/browse/selfish), saj naj bi bil sebičnež orientiran zgolj nase in 

na svoje potrebe, na svoj ego. Termin je zelo podoben terminu egoizem, mnogi ga celo 

enačijo. 

 

Za Manco je egoizem ” … torej da oseba deluje samo v svojo prid…” in se “… ne ozira na 

druge”. Sebičneži in egocentristi naj bi bili vsi mi. “Menim pa, da je v človeški naravi 

egoizem, saj večino dejanj, delamo sebi v prid, oz. da imamo od tega korist”. Ti izjavi sta si 

nasprotujoči, saj po tem takem družba ne bi več obstajala, če bi bili le egocentristi. Problem 

tako pri njenem definiranju egoizma je, kot pri vseh treh ostalih intervjujanih, da se ob 

egoizmu posplošuje narcizem, egocentrizem, koristoljubje, sebičnost. Definicije teh pojmov 

niso dovolj poznane ali pa se mi kot posamezniki v njih ne poglobimo dovolj, da bi med njimi 

http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish
http://dictionary.reference.com/browse/selfish


 64 

 

razlikovali. Nekoga poklicati egoist je lahko zelo grobo, s tem osebo prizadanemo. Resnični 

pomen tega pojma ni tako negativen kot si ga večina predstavlja. 

 

Kljub vsesplošnemu egoizmu pa ima Manca do egoistov odklonilen odnos, “poskušam se jih 

ogniti…”. Sama sebe ne prepozna kot egoistično usmerjeno osebo, saj “…če sem lahko, sem 

pomagala…”. Tudi v primeru, da ne bi pomagala, se ne bi počutila egoistično, če bi svoje 

razloge za ne-pomoč ocenila kot upravičene. 

 

● Kakšne so pozitivne/negativne stvari prostovoljnega dela v tujini ter posledice le-tega? 

 

Manca je šla opravljat prostovoljno delo v tujini z veliko podpore, spodbude bližnjih ter 

željami po novih izkušnjah. Že pred odhodom je bila do samega prostovoljnega dela kot 

samega EVS-a pozitivno naravnana. Občutki, ki jih je do takrat občutila ob pomoči drugim so 

bili pozitivni, ”…imam dober občutek, ker sem naredila nekaj dobrega”, tako da je 

pričakovala iste občutke tudi v tujini. Motivirana je bila notranje. 

 

Kljub temu, da se je “odpovedala … plačljivem delu v Sloveniji…” in “… dogodkom”, ki so 

bili pred tem njen vsakdanjik, ji je bilo vsekakor pomembnejše kar delo prinese. Prostovljno 

delo v tujini je predstavljala “...edinstveno izkušnjo…”. V enem letu na Portugalskem je 

“razvila ... svoj ustvarjalni čut.…”, “…toleranco…”, “… se naučila jezika… ” ter “…dobila 

pozitiven feedback od okolja in ljudi.”. Pozitivni vpliv je viden tudi na njeni samostojnosti in 

samozavesti, “... sem bolj samostojna oseba.”, “…menim da sem bolj samozavestna…”.  

 

Prostovoljci naj bi bili bolj aktivni državljani, saj naj bi s svojim delom in glasom po malem 

spreminjali svet, vendar Manca svojo vlogo v družbi ne vidi kot pomembnejšo, ”… morda le 

na lokalni ravni” (72c). Motivacijo za dokončevanje programa je črpala iz otrok, vendar glede 

na to, da je bilo delo z otroci eden izmed glavnih razlogov, da se je odločila za prostovoljno 

delo v tujini, je ta motivacija notranja. O negativnih izkušnjah ne govori, iz česar sklepam, da 

je bilo veliko več pozitivnih in pomembnejših izkušenj, ki so zasenčile negativne stvari.  
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Ko povežem vzroke in koristi prostovoljnega dela v tujini, vidim da je s prostovoljnim delom 

zadovoljila potrebe, ki so jo prvotno potiskale v to izkušnjo, ne glede na strah pred novim, ki 

ga je čutila pred odhodom. 

 

● Kakšen je vpliv okolice/bližnjih na pripravljenost za prostovoljno delovanje? 

 

Kot študentka sociologije se Manca zaveda vpliva družbe, predvsem pa vpliva na lokalni 

ravni. “Čutim se povezana z ljudmi, ki so mi blizu…” (35c), ti imajo nanjo večji vpliv kot 

ostali. “Sem mnenja, da smo ljudje odvisni drug od drugega, saj ves čas” (36c), smo družbena 

bitja, ki obstajamo le v družbi, vsako dejanje, dogodek vpliva na nekoga. 

 

“Moj krog prijateljev sestavljajo v večini moji vrstniki, ki so/bodo diplomirali” (8c), ljudje, ki 

razmišljajo o svoji prihodnosti in s katerimi “… smo v večini kar na isti valovni dolžini…” 

(12c), imajo pri Manci dokaj velik vpliv. Med njimi “…so nekateri, ki vsake toliko časa 

sodelujejo kot prostovoljci pri projektih, ampak le v Sloveniji” (15c). Vrti se v krogu ljudi, 

katerih interesi so dokaj podobni. Je pa izpostavila, da “jaz sem prva v krogu, ki sem odšla v 

tujino za dalj časa” (16c), čemur so se nekateri začudili (19c). “Poznam nekatere, ki so bili v 

tujini, ampak to so le bolj kot ne znanci” (17c). Prijatelji se med seboj “… spodbujajo, da 

pomagam drugim” (43c), “…da si pomagamo, drug drugemu” (44c), tako da s tem le potrjuje 

njihov vpliv pri njeni pripravljenosti pomagati. 

 

“Nihče ni nasprotoval moji odločitvi” (18c), “… sem od vseh dobila podporo” (20c). Podprla 

jo je še posebno njena mati, s katero imata zelo tesen in zaupljiv odnos. O materini 

pripravljenosti pomagati pove dokaj malo, le da je ponavadi pomagala znancem in 

sorodnikom, tujce ne omenja. Sklepam, da sta obe, tako mati kot Manca pripravljeni pomagati 

le določenim ljudem, od katerih pričakujeta povrnitev pomoči. Tu je prevzela materin pogled. 

Verjame, da so jo starši opozorili kadar se je obnašala egocentrično. vendar se ne spomni 

primera. 

 

Kar se tiče vpliva šole na dojemljivost za socialno odgovornost, se primerov ne spomni. Se pa 

ji dozdeva, da so ”..nam učitelji kdaj govorili, da je lepo pomagati drugim” (75c), vendar na 
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to temo niso veliko diskutirali. Ne glede na vse vplive na posameznika pa meni, da “..je pa od 

človeka odvisno, ali je dovzeten da daje pomoč ali ne” (41c). 

 

● Kakšna je povezava poklica in posameznikovih izkušenj/znanj z dotičnim 

prostovoljnim delom v tujini? 

 

Kot sem že nekajkrat omenila, je Manca študirala sociologijo. Prostovoljno delo je praktična 

komponenta njenega študija, ki ga je med časom študija pogrešila. Je mnenja, da družba od 

njene izobrazbe nima ravno veliko koristi, edino na »…mikro ravni…” (6c). 

 

Tekom študija je opravljala “...različna dela preko študentskega servisa…” (7c) ter si preko 

tega pridobila različna znanja na različnih področjih, vključno z znanjem dela z otroci, 

katerega je preko prostovoljnega dela v tujini razširila in utrdila. V tem obziru ji je izobrazba 

manj pomagala kakor izkušnje, kar tudi sama potrdi, ”… so izkušnje bolj pomembne za 

izražanje pomoči drugih, kot pa izobrazba” (40c). 

 

13.4 INTERVJU D - Katja 

 

● Katere so značilnosti posameznika, ki se je odločil za prostovoljno delo v tujini? 

 

Katja je zelo samosvoj tip človeka. Je nezaupljiva in skrivnostna, ”zaupanje sem najbolj 

izkazala svoji prijateljici, ko sem z njo delila del sebe, ki ni poznan nikomur drugemu” (39d). 

Neobremenjena je z družbenimi pričakovanji, ”ne obremenjujem s tem, kar družba pričakuje 

od mene…” (44d) ter mnenjem drugih ljudi ”… vendar bi isto počela tudi, če ne bi bila 

deležna njihove podpore” (47d). Kaže se kot močna, samostojna osebnost, s trdno 

samopodobo in samozavestjo, kar je produkt njene preteklosti, ki ni bila lahka. V otroštvu je 

bila hudo bolna, preživela je zahtevno operacijo, » ob hudi bolezni in nevarni operaciji sem 

bila deležna iskrene pomoči drugih, nenazadanje pa sem prejela več litrov darovane krvi” 

(55d) in ta travmatična izkušnja jo je zelo zaznamovala, tudi v pozitivni smeri, saj je znala iz 

situacije potegniti pozitivnost ter energičnost. “Takrat sem si zapovedala, da bom redno 

darovala kri in na vse mogoče druge načine pomagala soljudem” (56d). 
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Deluje v skladu s svojimi prepričanji, v skladu s principom dobro se z dobrim vrača, ”…ne 

vem, če verjamem, da se dobre/slabe stvari v življenju vračajo, vsekakor pa si želim, da bi 

bilo tako…” (58d), “…v skladu s to željo tudi delujem” (59d). Ima dobro razvit socialni čut, 

”pomagam rada najprej tistim, ki niso sami krivi za svoje trpljenje” (50d), je emaptična, saj 

“vsakič, ko odklonim pomoč se počutim slabo”(53d) ter “stiska drugih me vedno 

prizadene…” (54d). 

 

Sama o sebi se trudi imeti dobro mnenje ter na življenje gledati s pozitivne plati. Sama nase je 

ponosna. 

 

● Kateri so vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 

 

Prostovoljno delo v tujini vidi Katja bolj globalno, v smislu pomoči nerazvitim državam v 

svetu, z namenom, “… da bi le-te jasneje razumela…” (21d). Pravi, da “…imam od nekdaj 

željo in potrebo pomagati drugim…”(22d), “… četudi to pomeni žrtvovanje mojih sredstev in 

prostega časa…” (23d), kar sklepam da izhaja iz njene izkušnje bolezni. Prostovoljno delo v 

tujini ji je predstavljalo izziv, ”…sem želela izkusiti pomanjkljivosti mednarodnega dela…” 

(19d) ter ji je izpolnjevalo željo po potovanju. 

 

Pravi, da “…sem se primarno odločila zaradi želje pomagati drugim…” (81d), vendar v isti 

sapi pove, da je s tem “...širila tudi lastna obzorja” (82d). Glede na to, da “ljudi, ki opravljajo 

prostovoljno delo, zelo cenim, če to počnejo iz pravih razlogov…” (68d), sklepam da je pred 

dejansko odločitvijo prostovoljstva v tujini temeljito razmislila, zakaj to hoče, “…ali imam 

ustrezne sposobnosti in znanja, da bo moj doprinos dejansko kaj pomenil” (83d). 

 

Ima zelo odraslo dojemanje prostovoljstva in opredeljevanje vzrokov za le-to. Tudi 

motivirana je zelo notranje, kar tudi sama potrdi, ”pretirane dodatne motivacije nisem 

potrebovala” (87d). 

 

● Kako bi opredelili vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini med altruizmom 

in egoizmom? 
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Katjini vzroki so po eni strani podobni vzrokom ostalih intervjujank, še posebno po želji po 

potovanju, pomoči drugim in širjenju obzorij. Ostali razlogi pa so na čisto drugi ravni, izziv, 

kakšne so pomankljivosti, da bi jasneje razumela kako poteka prostovoljno delo v tujini. Ti 

razlogi spadajo pod egoistično naravnane, ker izhajajo iz njenih potreb po avanturizmu, 

razumevanju stvari, iskanju celovite slike za osmišljanje sveta. 

 

Glavna ideja prostovoljnega dela v tujini je bila pomoč manj razvitim, ki je močno 

altruistično obarvana. Sicer se lahko za njo skriva kakšen zanimiv “skriti” razlog, kot vedenje, 

da lahko nekaj prispevaš, da si nekaj naredil za nekoga, ki s tabo nima nobene povezave za 

izboljšanje mnenja o sebi, ki ga je tudi izpostavila. 

 

Utopično verjame, da “... popolni altruisti po mojem mnenju še obstajajo…” (78d), čeprav se 

zaveda, da “…pri večini se za njihovimi dejanji vedno skriva dodatna agenda” (79d). Eno 

brez drugega pač ne gre. 

 

● Kako posameznik opredeljuje in kakšen ima odnos do egoizma? 

 

Egoizem “…zame pomeni izključno usmerjenost nase…” (27d), “…kljub zavedanju popolno 

ignoriranje potreb in želja drugih ljudi, ki nas obdajajo” (28d), egoist je po tem takem “…tisti, 

ki misli zgolj nase…” (29d), “...v obzir ne jemlje drugih, četudi njemu pomembnih, ljudi” 

(30d). Tudi to definicijo si bom drznila označiti kot delno pravilno, vendar navezujočo se na 

egocentrika. Vse intervjuvanke so pri definicijah pozabile bistven del in to je, da egoizem, ki 

ga pripisuje večini, saj se “ …pri večini se za njihovimi dejanji vedno skriva dodatna agenda” 

(79d), vsebuje tudi socialni del. Egoist upošteva potrebe drugih ljudi in tudi druge ljudi 

postavlja v središče, če ima za to razloge, vidi v tem smisel, ima nekaj zase, mogoče za izogib 

krivdi ali le za dober občutek. 

 

Egoiste “… skušam razumeti…” (31d), vendar meni, da to “.... v osnovi niso "dobri" 

ljudje…” (32d), saj jim “… manjka občutek za solidarnost, ki jo zelo cenim” (33d). Zopet se 

vračam na prejšnji odstavek, kjer smo videli, da ni nujno da egoistom manjka občutek 
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solidarnosti, večje vprašanje je, kaj jim to pomeni in kako jim to lahko pride prav. “Ljudi, ki 

ne pomagajo drugim, vidim kot egocentrike…” (48d). Ne glede na dejanja ljudi, jih poskuša 

razumeti, “v kolikor pomoči ne morejo dati iz objektivnih razlogov, jih ne obsojam” (49d). 

 

● Katere so pozitivne/negativne stvari prostovoljnega dela v tujini ter posledice le-tega? 

 

Čeprav je imela zaradi prostovoljnega dela v tujini veliko materialnih stroškov, ji je bilo bolj 

pomembno kaj bo z njim pridobila. Za pridobitve šteje ”... notranje bogatenje …” (63d), 

“…širjenje obzorij…” (64d), “… spoznavanje drugačnih vrednot …” (65d), “… kultur, ki jih 

je težko doseči drugače” (66d). Ogromno je pridobila zase, zadovoljila je svoje potrebe ter 

naredila še nekaj dobrega za druge. 

 

Ima realne kriterije, kdaj je prostovoljno delo dobro opravljeno in če je, je povezano s tem 

tudi počutje. “Ob opravljanju prostovoljnega dela se počutim dobro, če se mi zdi, da imajo 

ljudje od tega dejansko korist” (67d). 

 

Da bi postala samozavestnejša zaradi dela v tujini ne zaznava, je pa izpostavila, da njena 

vloga v družbi “… ni pomembnejša, je pa vsekakor aktivnejša” (71d). Prostovoljno delo ji 

predstavlja “... izražanje nasproti okolju, je vračanje dela sebe” (72d). Negativnih izkušenj ne 

omenja, kar je posledica pozitivne osebnostne naravnanosti in notranje motivacije. 

 

● Kakšen je vpliv okolice/bližnjih na pripravljenost za prostovoljno delovanje? 

 

Splošno gledano se “ počutim ... povezana z drugimi…” (36d), kar pa je razumljivo, da 

“…seveda močneje z ljudmi, ki so mi poznani…” (37d). Ljudje, ki so jo bližji, jih bolj 

upošteva, ter imajo večji vpliv nanjo. V smislu sobivanja, delovanja v mejah svobode drugih 

”…se mi zdi, da smo ljudje v socializacijskem smislu odvisni drug od drugega, vendar ne 

popolnoma” (38d), še vedno smo posamezniki, ki lahko nekaj časa “zdržimo” sami, se 

zanesemo v bistvu na sebe. Okoli sebe si oblikuje krog oseb, ki so “…razumevajoča…” 

(40d), “… topla oseba z razvitim čutom za soljudi…” (41d), “ …predvsem pa zaupljiva” 

(42d). V takem krogu raste in se osebnostno razvija. 
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Zgled staršev, ki “...so se po svojih močeh trudili pomagati drugim, vendar ne nujno vedno” 

(73d), je bil kar vpliven, saj je po njih prevzela nekakšno selektivno pomaganje, v smislu, da 

pomaga tistim, za katere meni, da so njene pomoči potrebni. Starši so bili tudi tisti, ki so jo v 

otroštvu opozarjali in omejevali egocentrično obnašanje. Kljub vsemu temu, ter dejstvu o 

njeni bolezni, me preseneča, da o svojih starših ne pove ničesar več.  

 

Veliko več pa pove o prijateljih, ki jih ima veliko. “Moj krog prijateljev je zelo raznolik…” 

(13d), vendar nima z vsemi enakih želja. “Prijatelji, svojci, znanci so veseli mojega dela…” 

(45d), jo pri njenih odločitvah sprejemajo, spodbujajo in jo podpirajo. Trdi pa “... bi isto 

počela tudi, če ne bi bila deležna njihove podpore” (47d).  

 

V krogu prijateljev ima prijatelje, ki so prostovoljci, ter ena mednarodna prostovoljka. Če 

dodam še njihovo podporo, je bila odločitev za mednarodno prostovoljko dosti lažja, saj je 

imela ob sebi nekoga, ki je že imel izkušnjo in ji je lahko posredoval informacije ter jo 

spodbudil. 

 

Kar se tiče vpliva šole na zavedanje o socialni odgovornosti, Katja pravi, da “…o pomoči 

sočloveku nismo v šoli nikoli veliko govorili” (75d). 

 

● Kakšna je povezava poklica in posameznikovih izkušenj/znanj z dotičnim 

prostovoljnim delom v tujini? 

 

Študij mednarodnih odnosov, ter dejstvo, da ”pri študiju sem, glede na smer študija, pogrešala 

ravno ta mednarodni praktični del…” (3d), sta olajšala oziroma lahko bi se reklo spodbudila 

odločitev za opravljanje prostovoljnega dela v tujini.. 

 

Svojo doprinos k družbi zaznava kot “... globalizacijo in podiranje meja v svetu kot nekaj 

koristnega, potem je to tisto…” (4d). Ima veliko delovnih izkušenj in pestro paleto znanj, kot 

so ”obsežna računalniška znanja…” (5d), “…govorim 4 tuje jezike…” (6d), “…znanje dela z 

otroki” (7d). Vsa ta znanja so ji prišla zelo prav v tujini. Tudi izobrazba “... se mi zdi 
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pomembna…” (43d). Izobrazba je pomemben faktor, ki vpliva na pripravljenost pomagati. V 

njenem primeru je pomemben faktor v povezavi njenega dojemanja tujcev, tujine, drugih 

kultur, dojemanja sebe in svoje vloge v družbi, vplivu (“… razmišljam o vplivu mojega 

dela…” (57d)). 

 

Ostale “ljudi, ki opravljajo prostovoljno delo, zelo cenim, če to počnejo iz pravih razlogov…” 

(68d), tako spoštuje tudi sebe in je nase ponosna. Vsako delovanje “… vsekakor je izražanje 

nasproti okolju, je vračanje dela sebe” (72d). 

 

14 PRIMERJALNA ANALIZA IN SKLEPI 
 

14.1 Katere so značilnosti posameznika, ki se je odločil za prostovoljno delo 

v tujini? 

 

Vsak posameznik je “razred” zase, ima svoj značilnosti, želje, potrebe, načine reagiranja, 

čustvovanja. Osredotočila sem se na značilnosti intervjujanih, ki so se odločile za 

prostovoljno delo v tujini in ga tudi izpeljale. Izpostavim lahko skupne značilnosti ter 

značilnosti, specifične za posameznika. 

 

Značilnosti, ki so skupne vsem štirim so empatičnost, prepričanje v princip dobro se z 

dobrim vrača ter čut za soljudi. Tri od štirih intervjujanih so energične, a hkrati zadržane, na 

življenje gledajo s pozitivnega zornega kota. 

 

Empatičnost je značilna za ljudi, ki so pripravljeni pomagati, prostovoljce ter ljudi, ki so 

kakorkoli vključeni v delo, kjer se pomaga (Kranjčan in Bajželj, 2009). Empatičnost je bila 

izražena pri vseh štirih intervjuvanih. Kaže se preko razmišljanja o slabi pozicij drugih (49b, 

36a), ter posledični jezi, o slabem počutju ob zavrnitvi pomoči (22a), o prizadetosti zaradi 

stiske drugih (53d). Le Manca je o sami sebi direktno rekla, da misli, da je empatična (50c), 

ostale so to značilnost izrazile preko pogovora in dajanja primerov. Del empatičnosti je tudi 
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razvit socialni čut (50d), občutek za sočloveka, za nekoga, ki mu gre lahko slabo, z željo 

pomagati mu (29a) in ga naučiti kako si pomaga sam (51d). 

 

Vse se strinjajo s principom dobro se vrača z dobrim (56c, 55b, 58d) ter poskušajo v skladu s 

tem principom tudi delovati (59d), preko obnašanja do drugih kakor bi si one želele, da bi se 

drugi obnašali do njih (54b) ter preko življenja po moralnih načelih (40a), s tem, da vzamejo v 

obzir tudi ljudi, ki jim v življenju ne gre tako dobro.  

 

Na življenje gledajo s pozitivnega zornega kota, poskušajo s svojim načinom življenja krepiti 

dobre odnose (42a), cenijo soljudi in življenje samo (59b). Katja si je pozitivizem okrepila 

preko izkušnje lastne bolezni v otroštvu, ki jo je uspešno prebolela (55d, 56d). Če si 

pozitiven, pozitivno dobivaš, kar se sklada z delovanjem po principu “karme”. Tako je tudi z 

energičnostjo, ki je pri vseh bolj ali manj izražena. Počutijo se dobro, polne energije (52a, 

67b, 68b). Pri Katji se energija začuti preko njenih odgovorov, ki izražajo veliko notranjo 

“stabilnost”. 

 

Opazila sem tudi, da so do širše družbe, kljub energičnosti, zadržane, nezaupljive (39d), 

mnenja, da vsak živi po svoje (30a), vsak zase ve, kaj je storil in ali je storil pravilno (27b). 

Navezane so na bližnje, s katerimi se počutijo močneje povezane (35c), katerim bolj zaupajo 

in se v njihovi družbi počutijo sproščene, sprejete. Alja pa pravi, da se najraje zanese kar 

sama nase (26a). 

 

Ostale značilnosti se razlikujejo od posameznice do posameznice. Izpostavile so še 

neobremenjenost z družbenimi pričakovanji (44d) ter ponos (86d, 70b). Katja je zelo 

samosvoja osebnost, saj ko se za nekaj odloči, to izpelje, ne glede na mnenje in podporo 

ostalih (47d), Alja zelo visoko ceni moralno načela in poskuša živeti po njih (18a). Manca in 

Natalija pa sta spet nekaj čisto posebnega. Manca je skrivnostna, zelo malo pove direktno, 

tudi o sebi ne govori dosti, izpostavi le njej pomembno osebo, mater, ter nakazuje željo po 

stabilnosti (39c) ter hkrati željo po vznemirjenju (13c). Natalija pa je pragmatično naravnana 

(44b), premisli s čim se je vredno ukvarjati in čemu ni vredno posvečati čas (45b), saj želi 

svoje življenje kar najbolj kvalitetno izkoristiti (72b). 
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V smislu “odraslega razmišljanja”, racionalnega analiziranja življenjskih situacij, se med 

seboj močno razlikujejo. Najbolj celostno razmišlja Katja, za njo pa Alja. Manca daje večji 

poudarek svojemu čustvenemu odzivanju, medtem ko Natalija deluje individualistično (kako 

ona interpretira svet) in na čase rahlo zmedeno. 

 

14.2 Kateri so vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini? 

 

Prostovoljno delo v tujini je vsaki od intervjuvanih pomenilo nekaj drugega. Nataliji je bilo 

izpolnitev otroških sanj (91b), Alji korak naprej pri spreminjanju sveta (16a), Katji izziv 

(19d), Manci pa sprememba okolja (89c).  

 

Vse so izpostavile kot najvidnejši vzrok za odločitev in izpeljavo prostovoljnega dela v tujini 

željo po pomoči drugim, delu z ljudmi (15a, 17b, 88b, 21c, 22d). Za delo z ljudmi moraš, v 

prvi vrsti, imeti rad ljudi in delo z njimi, razvit socialni čut in razvito sposobnost vživljanja v 

situacijo, razmišljanje in čustvovanje drugih. Seveda brez veselja do dela ne gre (76a). 

 

Prostovoljno delo v tujini jim je predstavljalo možnost potovanja (70a, 88c, 24d), življenja v 

drugi državi (2c) ter dela (89b). Želele so si doživeti nekaj novega, drugačnega, se naučiti 

novih stvari in se izobraževati (77a, 17a, 18b, 22c, 86c, 24c). Vzrok je bil tudi v potrebi po 

učenju in znanju ali utrjevanju novega jezika (72a, 90b, 85c), spoznavanju nove kulture 

(84c), novih ljudi ter pridobivanju novih prijateljev (73a, 23c). 

 

Za temi splošnimi vzroki, je imela vsaka intervjuvanka še svoje, bolj osebne vzroke. Alja se 

zaveda, da preko prostovoljnega dela bolj aktivno participiramo v družbi, po majhnih korakih 

spreminjamo svet. Že od nekdaj si je želela prispevati nekaj k boljšemu jutri in spreminjati 

stvari. To jo je spodbudilo, da se je odločila opravljati prostovoljno delo v tujini.  

 

Nataliji je le-to predstavljalo otroške sanje. Ob poslušanju predavanj na fakulteti, pričevanj 

ljudi, ki so opravljali prostovoljno delo v tujini in gledanju dokumentarcev se je zbudila ta 

želja iz otroških dni. In jo je uresničila. 
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Manco so vodili osebni interesi (83c), doživeti nekaj drugačnega kot doma (89c) ter razširiti 

svoja obzorja in znanja. Razširjanje obzorij (82d) je bil razlog za opravljanje prostovoljnega 

dela v tujini tudi Katji. Le da ona na sam koncept prostovoljnega dela gleda malo drugače, kot 

ostale intervjuvane, bolj globalno, kot pomoč nerazvitim državam (20d). Potreba, ki jo je 

vodila, je bila potreba po razumevanju koncepta prostovoljnega dela v tujini (21d), izkusiti 

negativne strani le-tega (19d). Pred odločitvijo se je vprašala ali ima znanja in sposobnosti 

(83d) za produktivno pomaganje. Tudi sama pravi, da spoštuje prostovoljce, ki se odločijo za 

opravljanje prostovoljnega dela iz pravih razlogov (68d). 

 

Vse je vodila notranja motivacija, osebne želje po različnih stvareh, ki so izhajale iz njih 

samih (Pečjak in Musek, 2001), pridobitvah, znanjih. Ni bilo zunanje motivacije v smislu 

plačila ali zunanje prisile. Program prostovoljnega dela v tujini so končale vse, vse notranje 

motivirane. 

 

Če povzamem, so torej glavni vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini želja po 

pomoči drugim, želja po delu z ljudmi, možnost potovanja, življenja in dela v tujini, učenja 

novih stvari, jezika, spoznavanje novih ljudi, prijateljev, kulture, želja po doživeti nekaj 

drugačnega, želja izobraževati se in utrjevati že osvojeno znanje. Vzroki se skladajo s 

skupinami motivov za prostovoljno delo, ki sta jih oblikovala Clary and Snyder (1991, v 

Dovidio, 2006, str. 257). 

 

 

14.3 Kako bi opredelili vzroke za opravljanje prostovoljnega dela v tujini 

med altruizmom in egoizmom? 

 

Najprej moram opozoriti, da vzroki niso egoistični ali altruistični, ampak so egoistično ali 

altruistično obarvani/naravnani. Kot sem že v teoretičnem delu izpostavila, imajo razlogi za 

prostovoljno delo v tujini egoistično naravnano osnovo, saj s samim prostovoljnim delom 

zadovoljujemo te potrebe, želje, ki so nas vodile v odločitev (Knowles v Kolarič in drugi 
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2002, str. 48). Vzroki izhajajo iz naših potreb, notranjega neravnovesja. Nekateri so 

egoistično močnejši, vključujejo izključno nas. Nekateri pa vključujejo tudi druge ljudi, tu pa 

se egoizmu pridruži altruizem, vendar je izražen v veliko manjši meri. 

 

Vzroki, ki sem jih naštela pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju so v večji meri egoistično 

usmerjeni. Želja po potovanju, učenju jezika, spoznavanju novih kultur, ljudi, širjenje obzorij, 

pridobivanju novih izkušenj, vsi ti vzroki so izhajali iz notranjih potreb posameznic, iz potreb 

po učenju, razumevanju, spoznavanju. Tudi končni rezultati prostovoljnega dela kažejo na to, 

da so s tem zadovoljile potrebe, ojačale svojo samopodobo in povečale samozavest. 

 

Veselje do dela z ljudmi, pomoč drugim, želja po spremembi sveta ter pomoč nerazvitim 

državam, ti vzroki zvenijo altruistično naravnani. Vendar je ta altrustična naravnanost 

izražena v manjši meri kot je egoistična naravnanost. Vprašati se moramo, zakaj ima nekdo te 

želje. Ali je želja nesebična pomoč drugim, ali se za tem skriva izogibanje občutku krivde, 

črpanje energije (52a) in pozitivnega, dobrega mnenja o sebi (69d). Ker če je cilj 

prostovoljnega dela v tujini pridobivanje stvari in pozitivnih občutkov zase, potem tudi vzroki 

izhajajo iz nas. 

 

Vzroki za prostovoljno delo v tujini so egoistično in altruistično naravnani, vendar v pretežni 

meri izhajajo iz posameznikovih želja in potreb, kar jim da večinsko egoistično konotacijo. 

»Altruizem je le prijaznejša oblika egoizma« (Stovičej, 2000, 131). 

 

14.4 Kako posameznik opredeljuje in kakšen ima odnos do egoizma? 

 

Potrdila se je moja domneva, da je med ljudmi razširjeno mnenje o egoizmu kot o nečem 

negativnem, nesprejemljivem. Večinski problem pri tem vidim v tem, da ljudje enačijo 

egoizem z egocentrizmom in narcizmom. Osvežimo vse tri definicije. Egoizem je logično, 

racionalno in etično prioritetno obnašanje za maksimiziranje lastnega dobrega. Egocentrizem 

je postavljanje izključno lastnih potreb v center vsega. Narcizem pa je občudovanje samega 

sebe in delovanje v tej smeri (Ilin, 1995).  
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Egoizem tudi intervjuvanke enačijo z egocentrizmom: orientiranost samo in zgolj na lastne 

potrebe (20a), kljub zavedanju ignoriranje potreb drugih (28d), neobzirnost do drugih 

(29c). Egoist je po mnenju Natalije nekdo, ki je sam sebi všeč (22b), le on je pomemben 

(23b) ter ne pomisli na sočloveka (23b), kar sovpada s pomenom narcizma. Manca egoizem 

enači s sebičnostjo (27c), Alja pa z brezbrižnostjo (23a). Sebičnost je del egoizma, vendar 

ne upošteva, da je lahko nekdo, ki se razdaja drugim, skrbi za potrebe drugih, popolni egoist, 

saj v tem razdajanju najde smisel zase. 

 

Odnos do egoističnih ljudi imajo odklonilen, jih ne spoštujejo (31a), poskušajo se jim 

izogniti (32c), edino Katja, ki pravi da sicer niso “dobri” ljudje (32d), ker jim primanjkuje 

solidarnosti (33d), poskuša razumeti zakaj so taki (31d) in posameznikov, ki gledajo za 

lastno korist, ne obsoja, če je v okviru “pravih” razlogov (49d). 

 

Vse intervjujanke trdijo, da je egoizem, kljub negativni konotaciji, nekaj povsem običajnega, 

sestavni del človekove narave (67a, 40b, 30c, 79d). Že grški filozof Platon je trdil, da je 

moralnost v interesu posameznika, da človek ne bi namerno nasprotoval lastnim interesom 

(egoistična predpostavka v Platonovi misli) (Palmer, 2002, str. 297). Izjema naj bi bila le 

mati, ki bi za svoje otroka naredila vse (51c), pa še tu je vprašanje kaj stoji za tem. Ali gre za 

izogib vesti, dolžnost, občutki in čustva, ki jih čuti ob tem, ali kaj drugega? 

 

Intervjuvanke egoizem opredeljujejo kot sebičnost, brezobzirnost, orientiranost zgolj nase ter 

posledično ignoriranje potreb drugih, samovšečnost. Odnos do njih imajo odklonilen, jih ne 

spoštujejo, se jim poskušajo izogniti, vendar hkrati vse trdijo, da je egoizem sestavni del 

človekove narave. 

 

14.5 Katere so pozitivne/negativne stvari prostovoljnega dela v tujini ter 

posledice le-tega? 

 

S prostovoljnim delom v tujini so intervjuvanke zadovoljile svoje potrebe in želje, ki so jih 

vodile v to. Notranja motivacija in pozitivna naravnanost posameznic sta izkušnjo vseh štirih 

naredile nepozabno (59b) in izjemno pozitivno (61c). 
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O negativnih izkušnjah, za katere si upam trditi, da so jih doživele, nobena ne govori in jih ne 

izpostavlja. Sklepam, da so pozitivne izkušnje zasenčile slabe spomine. Vse so bile 

osredotočene na pridobitve, koristi in pozitivne aspekte prostovoljnega dela v tujini. 

Izpostavile so pozitivno izkušnjo (78a), pri kateri so zelo uživale (57b, 55c), delale s srcem 

(58b), izkušnjo, ki jih je notranje obogatila (46a, 63d). 

 

Kot posledice/koristi navajajo nova znanja(47a), znanje jezika (64c), nova poznanstva 

(48a, 65c), nove izkušnje in drugačen pogled na svet (65b, 64d), poznavanje novih 

vrednot in kultur (65d, 66d), razvoj tolerance (63c) in ustvajalnega čuta (62c). Posledice 

se poznajo na njihovi samozavesti in samopodobi. Samostojno življenje v tujini jih je 

definitivno prisililo k aktivnejši vlogi pri povezovanju z ljudmi in posledično okrepilo 

njihovo samozavest (57a, 74b, 70c). V delu so uživale, bile pri tem očitno uspešne, se veliko 

naučile, samostojno živele ter dobile pozitiven feedback od okolice (65c) in s tem ojačale 

svojo samopodobo (56a, 71c). Alja je osebnostno bolj izpopolnjena (54a), pravi, da je to 

posledica dela za “višji” cilj (55a). Natalija je zopet začela sanjati (61b) in odkrivati, kar si 

želi v življenju (60b). 

 

Njihova vloga v družbi je postala aktivnejša (58a, 72c, 71d), saj so preko prostovoljnega 

dela v tujini pomagale nekaj spremeniti, izboljšati, se izražati nasproti okolju (72d). Alja je 

mnenja, da za to ni potrebno nikamor potovati, da je dovolj “dela” tudi doma (51a). 

 

Vsem je bilo bolj pomembno kaj delo prinese (50a, 66b, 66c, 62d), ne glede na stroške, ki 

so jih imele in stvarem, ki so se jim odpovedale (kot npr. odpoved plačanemu delu v 

Sloveniji, dogodkom, ...). Pri delu so bile zadovoljne, vesele (67b), energijo so črpale od 

ljudi, s katerimi so delale. Notranja motivacija (96b, 97b, 93c), sreča, ki so jo ob tem 

občutile (79a) je bila dovolj, da so program uspešno dokončale. 

 

O negativnih stvareh prostovoljnega dela ni nobena govorila. Vse so izpostavljale le pozitivne 

vidike ter pridobitve prostovoljnega dela kot so nova znanja (znanje jezika, specifična 

znanja), nova poznanstva, drugačen pogled na svet, kulturo, razvoj tolerance in ustvarjalnega 
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čuta. Posledično je postala njihova vloga v družbi aktivnejša, okrepila se je njihova 

samopodoba in samozavest. Zaradi notranje motiviranosti so projekte zaključile vesele in 

zadovoljne, saj jim je bil pomembnejši doprinos dela kot pa stroški, ki so jih imele. 

Prostovoljno delo v tujini jim je predstavljalo izjemno pozitivno izkušnjo, ki jih je notranje 

obogatila. 

 

14.6 Kakšen je vpliv okolice/bližnjih na pripravljenost za prostovoljno 

delovanje? 

 

Vpliv na naše razmišljanje, čustvovanje in delovanje imajo geni, starši s svojo vzgojo in 

okolica, širša družina, prijatelji, znanci ter družba na splošno. Na nas vpliva tudi šolanje in 

družbeni sistem, v katerem odraščamo. Tudi mi vplivamo na ostale. Kdo in kako je vplival na 

pripravljenost pomagati pa v nadaljevanju. 

 

Občutek povezanosti z ostalimi (24a, 32b), še posebno močnejše povezane z bližnjimi (35c, 

36d) je stična točka vseh intervjuvanih. Zavedajo se medsebojne odvisnosti (25a, 33b, 36c, 

38d) vseh nas za kakovostnejše življenje. Občutek socialne odgovornosti je v današnji družbi 

čedalje šibkejši, kar je posledica družbenega sistema ter sistema šolstva, ki naj bi otroke 

pripravil na “resnično, odraslo” življenje. Priznajo, da v šoli na temo socialne odgovornosti 

niso veliko diskutirali in da šola ne uči dovolj o temah pomoči sočloveku (63a, 82b, 75c, 

75d). 

 

Vpliv družine je bil definitivno odločilen v njihovem otroštvu, najbolj v obdobju prvih 3, 4 let 

njihovega življenja, ko so se osebnostno oblikovale. Z družinami imajo vse dokaj pozitivne 

odnose, vse so starši v otroštvu opozarjali ob egocentričnem obnašanju in ga zavirali (62a, 

81b, 74c, 74d). Starši so jim bili zgled pomagalnega obnašanja (77b, 78b, 79b, 80b, 73d), 

še posebno matere (60a, 37c, 38c), s katerimi imajo očitno tesnejši odnos kot z ostalimi 

družinskimi člani. Katja je pri materi opazila selektivno pripravljenost pomagati le določenim 

ljudem, kar je tudi sama prevzela (50d), saj pomaga tistim, za katere ocenjuje, da so dejansko 

potrebni pomoči. 



 79 

 

Prijatelji imajo veliko vlogo v kasnejših obdobjih, ko se vpliv staršev zmanjša. Krog 

prijateljev imajo vse velik in raznolik (9a, 10b, 8c, 13d), celo s celega sveta. Z njimi imajo 

več ali manj podobne teme pogovorov, imajo podobne potrebe in načine zadovoljevanja le-

teh. Med prijatelji so tudi prostovoljci, tako v Sloveniji (12a, 14b, 15c, 16d) kot tudi 

mednarodni prostovoljci (13a, 15b, 17d). Pri Alji so bili celo vir informacij o njenem 

programu (68a). Pri odločitvi opravljati prostovoljno delo v tujini so jih podpirali in 

spodbujali (14a, 16b, 18c, 46d). Manca celo pravi, da imajo med seboj pomagalne odnose, da 

se spodbujajo (43c) ne glede na situacije ter si med seboj pomagajo (44c). 

 

Rezultati raziskave pokažejo, da tako ali drugače zgled veliko pripomore pri pripravljenosti 

posameznika za pomoč sočloveku, pa naj bo to zgled staršev, prijateljev, sosedov ali tujca na 

cesti. Vpliv je veliko večji, če je oseba bližnja in ima tesnejši odnos s posameznikom, če mu 

posameznik zaupa, če imata podobne želje, ki jih lahko skupaj uresničujeta. Vse 

intervjuvanke so izpostavile občutek povezanosti z ostalimi ljudmi ter medsebojno 

soodvisnost, dobre odnose s prijatelji in družino, ki spodbujajo pomagalne odnose. 

 

14.7 Kakšna je povezava poklica in posameznikovih izkušenj/znanj z 

dotičnim prostovoljnim delom v tujini? 

 

Ponavadi se za smer študija odločamo po lastnih interesih in željah. Študiramo kar nas 

zanima, v čemer vidimo smisel, se najdemo in se razvijamo. Osvojena znanja preverjamo v 

praksi, jih utrjujemo in hkrati osvajamo nova, si gradimo poklicno identiteto. Logično je, da si 

izbiramo prakso, ki je povezana z našim poklicem, tudi s prostovoljnim delom je tako, je 

nadgradnja in izpopolnjevanje naših znanj. 

 

Intervjuvjala sem dve bivši študentki mednarodnih odnosov (1a, 2d), ena izmed njiju je 

nadaljevala svoj študij v smeri človekovih pravic (1a), eno študentko sociologije (1c) in 

absolventko zdravstvene nege (5b). Vse so pri svojem študiju izpostavile pomanjkljivost 

praktičnega dela (3a, 6b, 4c), Katja pa je izpostavila prav dejstvo, da je pogrešala 

mednarodni del prostovoljnega dela (3d). 
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Izobrazba je pomemben faktor dovzetnosti za pomoč drugim, saj te nauči prepoznati 

situacije, kjer ljudje potrebujejo pomoč in je hkrati vir načinov in pristopov pomoči. S tem se 

strinjajo vse (27a, 38b,43d). Alja dodaja, da je previsoka izobrazba lahko škodljiva, saj 

posameznika odtujuje od družbenega povprečja in ga posledično naredi manj povezanega z 

ostalimi (28a). Kljub izobrazbi pa imajo mnogokrat večjo vlogo izkušnje (38b, 40c), saj so 

tehnike pomaganja že preizkušene, preverjene, ter se v skladu z njimi lahko regulira obseg 

pomoči. 

 

Znanja in sposobnosti, ki jih posameznice imajo, so bile odločilne, ko so se odločale za 

programe prostovoljnega dela v tujini. Znanja tujih jezikov (5a), dela z ljudmi (6a), 

specifičnih izkušenj (8b, 8d, 9d, 10d, 11d, 12d, 5d, 6d, 7d) so pomemben dejavnik pri izbiri 

programa, saj vidiš katero delo si sposoben učinkovito opravljati. Kakšen vpliv ima tvoje delo 

(57d), na katerem področju želiš da ga ima, vse to je bilo pomembno za izpeljavo projekta. Če 

že imaš določena znanja iz nekega področja, jih razširiš, vidiš da ima tvoje delo učinek. Vse 

to pozitivno vpliva tako na samopodobo, samozavest, kot na pogum, pripravljenost tvegati in 

poizkusiti še več. Dovidio (2006, str. 264) trdi, da si ljudje z višjo izobrazbo povečujejo 

vrednost svojega življenja ter se pogosteje odločajo za altruistično naravnano vedenje in 

prostovoljno delo. 

 

Raziskava je pokazala, da je izobrazba pomemben faktor dovzetnosti pomoči drugim, saj 

poveča senzibilnost za situacije drugih. Bolj kot izobrazba pa se zdijo intervjuvanim 

pomembne izkušnje, ki so v njihovih primerih pripomogle k odločitvi za dotične programe, 

saj so bile osnova za implementacijo programa (znanje jezika, specifična znanja, znanje dela z 

ljudmi). 
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15 ZAKLJUČEK 
 

Prišla sem do zaključka, da so situacije in razmišljanje intervjuvanih podobne mojemu. 

Značilnosti posameznikov, ki se odločijo opravljati mednarodno prostovoljno delo so 

empatičnost, prepričanje v princip “dobro se z dobrim vrača” ter čut za soljudi. Obdaja jih 

pozitivna energija, so energični a hkrati zadržani posamezniki, ki na življenje gledajo s 

pozitivnega zornega kota. 

 

Glavni vzroki za opravljanje prostovoljnega dela v tujini so: želja po pomoči drugim, želja po 

delu z ljudmi, možnost potovanja, življenja in dela v tujini, učenja novih stvari, jezika, 

spoznavanje novih ljudi, prijateljev, kulture, želja po doživeti nekaj drugačnega, želja 

izobraževati se in utrjevati že osvojeno znanje. Ker so s prostovoljnim delom v tujini 

zadovoljili želje, ki so jih vodile v to, so tudi pozitivni aspekti in posledice temu primerne, saj 

izpostavljajo mednarodno delo kot pozitivno izkušnjo, kjer se pridobi nova znanja (znanje 

jezika, specifična znanja), nova poznanstva, drugačen pogled na svet, kulturo, razvoj 

tolerance in ustvarjalnega čuta. Posledično je postala njihova vloga v družbi aktivnejša, 

okrepila se je njihova samopodoba in samozavest. 

 

Če se vrnemo k vzrokom za mednarodno prostovoljno delo, vidimo, da so egoistično in 

altruistično naravnani, vendar v pretežni meri izhajajo iz posameznikovih želja in potreb, kar 

jim da večinsko egoistično konotacijo. Egoizem večinsko opredeljujejo kot sebičnost, 

brezobzirnost, orientiranost zgolj nase ter posledično ignoriranje potreb drugih, samovšečnost. 

Odnos do njih imajo odklonilen, jih ne spoštujejo, se jih poskušajo izogniti, vendar hkrati vse 

trdijo, da je egoizem sestavni del človekove narave. 

 

Rezultati raziskave pokažejo, da tako ali drugače zgled veliko pripomore pri pripravljenosti 

posameznika za pomoč sočloveku, pa naj bo to zgled staršev, prijateljev, sosedov ali tujca na 

cesti. Vpliv je veliko večji, če je oseba bližnja in ima tesnejši odnos s posameznikom, če mu 

posameznik zaupa, če imata podobne želje, ki jih lahko skupaj uresničujeta. Značilnost 

posameznikov, ki so se odločili za mednarodno prostovoljno delo je občutek povezanosti z 

drugimi, dobri medsebojni odnosi med prijatelji ter z družino, kar jim predstavlja referenčni 
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okvir. Tudi izobrazba je pomemben faktor, ki poveča senzibilnost posameznika pri 

ocenjevanju situacije sočloveka, čeprav je lahko previsoka izobrazba posameznika negativna 

v smislu, da ga oddaljuje od družbenega povprečja. Bolj pomembne pa so izkušnje, na osnovi 

katerih ocenjujemo nove, podobne situacije, ter hitreje in učinkovitejše reagiramo.  

 

Kar se tiče samega poteka raziskave, bi izpostavila šibkost vzorca, ki je po mojem mnenju 

delno reprezentativen, saj bi lahko v raziskavo vključila tujega mednarodnega prostovoljca, 

predstavnika moškega spola ter starejšo osebo, ki je prostovoljka/prostovoljec v tujini. Večjo 

reprezentativnost vzorca bi lahko dosegla tudi z večjim vzorcem. Kvalitativni del bi lahko 

izpeljala preje, ter ga tudi hitreje analizirala, vendar sem imela svoje razloge, ki so mi 

oteževali delo. Po končni samoevalvaciji dela bi samo dodala, da se zavedam, da so rezultati 

zelo subjektivni in težko posplošljivi. Ob kvantitativni analizi bi lahko prišla do bolj 

objektivnih podatkov, vendar bi ob tem izgubila »človeški pridih« mednarodnega 

prostovoljnega dela. 

 

Kakšna je povezava s socialno pedagogiko? Socialni pedagogi smo velikokrat prostovoljci ali 

pa se srečujemo z ljudmi, ki opravljajo prostovoljno delo, pa naj bo v Sloveniji ali tujini. Smo 

prostovoljci, a se o svojih težnjah po opravljanju le-tega dela ne sprašujemo. Če nas kdo 

vpraša zakaj to počnemo, velikokrat slišim odgovor, da zaradi želje pomagati drugim, kar je 

najlepši in družbeno najsprejemljivejši odgovor, za katerim se skriva veliko več. Trdim, da se 

ob zavedanju lastnih želja, motivacij, lahko otresemo negativnih misli ob opravljanju dela (ali 

smo dovolj efektivni, ali delamo dobro, pravilno,…) in najdemo optimalno raven efektivne 

»pomoči drugim in sebi«. 

 

Hkrati pa lahko realno in objektivno ocenimo vzroke za vedenje drugih ljudi. Lahko je 

nekoga obtožiti za družbeno nesprejemljivo vedenje, težje pa se je postaviti v njegovo kožo in 

se vprašati zakaj je oseba tako reagirala, kako bi reagirali mi, če bi bili na njegovem mestu? 

Da, vsi smo egoisti, vsi delamo sebi v prid, v svoje materialno ali nematerialno dobro. Upam, 

da sem s tem pisanjem dala misliti Vam bralcem, da se vprašate kaj Vas vodi v življenju in 

skozi življenje, ter da naslednjič, ko začnete obsojati druge, sami sebe ustavite, ozavestite 

dejstvo, da drugi skrbijo za svoje dobro, imajo svoje vzroke, ter jih poskusite razumeti. 
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17 PRILOGE 

17.1 PRILOGA 1 – KODIRAN INTERVJU A – ALJA 

 

Transkripcija Relavantni stavki Kode 1.reda Kode 2. 

reda 

Kategorije 

 

Katera dela ste opravljali 

preden ste se odločili za 

prostovoljno delo? Kaj ste 

študirali? 

Sem študentka mednarodnih 

odnosov, sedaj magistrskega 

študija človekovih pravic. 

Prostovoljno delo je na nek 

način praktična komponenta 

mojega študija in ni povezano 

z mojimi preteklimi 

delovnimi izkušnjami, ki so 

bolj športne narave.  

 

Kaj pri študiji/delu niste 

dobili, kar ste želeli, kaj ste 

pogrešali? 

Menim, da tistega, kar manjka 

pri večini študijskih 

programov, praktične 

komponente. 

 

 

Kakšno korist ima družba od 

vašega študija oziroma dela?  

Moja bodoča služba bo 

opozarjati na krivice, ki se v 

družbi dogajajo, zato bi rekla, 

da je koristna za družbo.  

 

Katera znanja imate? 

Govorim več jezikov, znam 

delati z ljudmi; sicer bolj 

specifična znanja s področja 

mednarodnih odnosov in dela 

z nevladnimi organizacijami. 

 

študentka 

mednarodnih 

odnosov, 

človekovih pravic. 

(1a) 

Prostovoljno delo 

je na nek način 

praktična 

komponenta 

mojega študija. 

(2a) 

 

kar manjka pri 

večini študijskih 

programov, 

praktične 

komponente. (3a) 

Moja bodoča 

služba bo 

opozarjati na 

krivice, ki se v 

družbi dogajajo. 

(4a) 

 

Govorim več 

jezikov (5a) 

znam delati z 

ljudmi (6a) 

sicer bolj 

specifična znanja 

(7a) 

ob študiju 

učiteljica 

smučanja. (8a) 

 

 

Študij (1a) 

 

 

 

PD kot del 

študija (2a) 

 

 

 

Pomanjkljivost 

študija(3a) 

 

 

opravljanje dela 

kot doprinos 

družbi (4a) 

 

 

 

Znanje Jezikov 

(5a) 

Znanje dela z 

ljudmi (6a) 

Specifična 

znanja (7a) 

 

Specifična 

znanja (8a) 

 

 

Prijatelji s 

celega sveta (9a) 

 

 

 

 

Študij (1a, 

2a, 3a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo kot 

doprinos 

družbi(4a) 

 

Specifična 

znanja (5a, 

6a, 7a, 8a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji (9a, 

10a, 11a, 

12a, 13a) 

 

 

 

Izobrazba 

(1a, 2a, 3a, 

5a, 6a, 7a, 

8a, 27a, 28a, 

63a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družba(4a, 

24a, 25a, 

58a, 59a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji 

(9a, 10a, 

11a, 12a, 

13a) 
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Kakšne delovne izkušnje 

imate? 

Na mojem študijskem 

področju je to prostovoljno 

delo,  predvsem pri Amnesty 

International Slovenija; sicer 

sem ob študiju učiteljica 

smučanja.  

 

Kako bi ocenili kakšen imate 

krog prijateljev in o čem se 

pogovarjate?  

Imam precej velik krog 

prijateljev s celega sveta; s 

prijatelji, ki sem jih spoznala 

med študijem doma in v 

tujini, se precej pogovarjamo 

o aktualnem dogajanju po 

svetu, o potovanjih in drugih 

kulturah. S prijatelji iz 

športnih krogov se seveda 

precej pogovarjamo o 

smučanju, pa tudi potovanjih 

in odkrivanju sveta.  

 

Bi lahko rekli, da imate s 

prijatelji enake potrebe?  

Večinoma imamo podobne 

želje in potrebe – videti čim 

več sveta, biti dober do ljudi, 

spremeniti svet, imeti se 

»fajn«.  

 

Je tudi kdo od prijateljev 

prostovoljec? Je kdo od 

prijateljev opravljal 

prostovoljno delo v tujini?  

Nekateri so prostovoljci pri 

različnih organizacijah, med 

njimi tudi v tujini.  

 

Mi lahko opišite koga, ki je 

nasprotoval vaši odločitvi? 

Odločitvi o prostovoljnem 

delu ni nihče nasprotoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imam precej velik 

krog prijateljev s 

celega sveta (9a) 

 precej se 

pogovarjamo o 

aktualnem 

dogajanju po svetu, 

o potovanjih in 

drugih 

kulturah.(10a) 

 

 

 

 

Večinoma imamo 

podobne želje in 

potrebe. (11a) 

Nekateri so 

prostovoljci, (12a) 

 tudi v tujini (13a) 

 

 

 

ni nihče 

nasprotoval (14a) 

 

 

 

Rada imam ljudi, 

rada delam z 

ljudmi (15a) 

sem si vedno želela 

spremeniti svet 

(16a) 

Uživam tudi zato, 

ker se pri tem 

veliko naučim 

(17a) 

...sem kolegici 

odstopila delo, ker 

 

 

 

 

Tematika 

pogovorov s 

prijatelji (10a) 

 

 

 

 

 

Podobnost s 

prijatelji (11a) 

Prijatelji 

prostovoljci 

(12a) 

Prijatelji 

mednarodni 

prostovoljci 

(13a) 

 

 

Podpora bližnjih 

pri odločitvi za 

PD (14a) 

 

 

Delo z ljudmi 

kot motiv za PD 

(15a) 

 

Sprememba 

sveta kot motiv 

za PD (16a) 

Učenje kot 

motiv za PD 

(17a) 

odstop dela kot 

moralno dejanje 

(18a) 

življenje po 

moralnih načelih 

(19a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi in 

odločitve za 

PD (14a, 

15a, 16a, 

17a, 53a, 

70a, 71a, 

72a, 73a, 

74a, 75a, 

76a, 77a ) 

 

 

 

 Os. lastnosti 

(18a, 19a, 

22a , 26a, 

29a, 30a, 

32a, 33a, 

34a, 36a, 

37a, 40a, 

42a, 43a, 

52a, 54a)  

 

 

 

 

 

Egoizem 

(20a, 21a, 

23a, 31a, 

67a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD (14a, 

15a, 16a, 

17a, 44a, 

53a, 45a, 

46a, 47a, 

48a, 49a, 

50a, 51a, 

55a, 56a, 

68a, 69a, 

57a, 70a, 

71a, 72a, 

73a, 74a, 

75a, 76a, 

77a, 78a) 

Os. lastnosti 

(18a, 19a, 

22a , 26a, 

29a, 30a, 

32a, 33a, 

34a, 35a, 

36a, 37a, 

40a, 41a, 

42a, 43a, 

52a, 54a)  

 

 

 

 

Egoizem 

(20a, 21a, 

23a, 31a, 

67a) 



 90 

 

Kateri so dejavniki za 

odločitev- biti prostovoljec?  

Rada imam ljudi, rada delam 

z ljudmi, poleg tega pa sem si 

vedno želela spremeniti svet – 

in začeti je treba z majhnimi 

koraki. V prostovoljnem delu 

uživam tudi zato, ker se pri 

tem veliko naučim.  

 

 

 

Opišite, po vašem mnenju, 

najbolj moralno dejanje v 

svojem življenju?  

Kaj pa vem. Mogoče je bilo 

moralno to, da sem kolegici 

odstopila delo, ker je 

potrebovala denar, čeprav bi 

lahko pri tem jaz precej 

zaslužila. Sicer pa se ne 

spomnim specifičnega 

dogodka – poskušam živeti 

moralno, kolikor se pač da.  

 

Kaj je za vas egoizem? 

Kakšen je, za vas, egoističen 

človek?  

Egoističen človek je tisti, ki 

gleda samo in zgolj na svoje 

potrebe, pri tem pa ne pomisli 

na potrebe in čustva drugih.  

 

Ali lahko tem značilnostim 

pripišete kako drugo 

nadpomenko (narcis, 

egocentrist)? Kako gledate na 

ljudi, ki se egoistično 

obnašajo do drugih?  

Obe nadpomenki bi spadali 

zraven. Egoistični ljudje sami 

zase mislijo, da so silno 

pomembni, zato mi v njihovi 

družbi ni preveč prijetno.  

Primer: Blok gori, v najvišjem 

je potrebovala 

denar... (18a) 

Poskušam živeti 

moralno, kolikor se 

pač da. (19a) 

 

 

 

 

 

Egoističen človek 

je tisti, ki gleda 

samo in zgolj na 

svoje potrebe. 

(20a) 

 

 

 

 

 

zato mi v njihovi 

družbi ni preveč 

prijetno. (21a) 

 

 

Bi pomagala – če 

ne bi, bi imela 

kasneje preveč 

slabo vest. (22a) 

 

Ne vem, če bi 

takemu počutju 

rekla egoizem, prej 

brezbrižnost. (23a) 

 

Da, se čutim 

povezana z 

drugimi. (24a) 

Ljudje smo 

družabna bitja, zato 

smo na nek način 

odvisni drug od 

drugega. (25a) 

 

 

 

Najraje se zanesem 

opredelitev 

egoizma (20a) 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do 

egoistov (21a) 

 

 

Slaba vest v 

primeru 

nepomoči (22a) 

 

Opredelitev 

egoizma (23a) 

 

Povezanost z 

drugimi (24a) 

 

Soodvisnost za 

kakovostno 

življenje (25a) 

 

 

 

 

 

Nezaupljivost do 

drugih (26a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbeno 

bitje (24a, 

25a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv 

izobrazbe 

(27a, 28a) 
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nadstropju na oknu vpije 

moški. Ali bi mu šli 

pomagati? Ali v primeru da 

ne, bi se počutili egoistične?  

Bi pomagala – če ne bi, bi 

imela kasneje preveč slabo 

vest. Ne vem, če bi takemu 

počutju rekla egoizem, prej 

brezbrižnost. 

 

Se počutite povezani z 

drugimi ljudmi? Mislite da 

smo ljudje, drug od drugega 

odvisni?  

Da, se čutim povezana z 

drugimi. Ljudje smo družabna 

bitja, zato smo na nek način 

odvisni drug od drugega – 

morda ne vedno za golo 

preživetje, ampak za 

kakovostno življenje 

potrebujemo družbo drugih 

ljudi.  

 

Kdaj ste v življenju najbolj 

pokazali zaupanje do nekoga 

drugega? Kakšne lastnosti je 

imela ta oseba?  

Najraje se zanesem kar sama 

nase.  

 

Kaj pa izobrazba - se vam zdi, 

da s tem ko postajate bolj 

izobraženi, postajate tudi bolj 

dovzetni do drugih, potrebnih 

pomoči?  

Mislim, da izobrazba 

vsekakor vpliva, predvsem 

glede na to, da je moje 

študijsko področje predmet 

človekovih pravic. Se pa po 

drugi strani lahko zgodi, da se 

z višjo izobrazbo človek 

nekako odtujuje od 

družbenega povprečja, pri 

čemer se je mogoče lažje 

oddaljiti od ljudi, ki ti po 

kar sama nase. 

(26a) 

 

izobrazba vsekakor 

vpliva(na 

dovzetnost do 

drugih, potrebnih 

pomoči, op.avt.). 

(27a) 

 Z višjo izobrazbo 

človek nekako 

odtujuje od 

družbenega 

povprečja, pri 

čemer se je 

mogoče lažje 

oddaljiti od ljudi. 

(28a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

...že od nekdaj rada 

pomagala ljudem... 

(29a) 

 

Vsak živi po 

svoje... (30a) 

...ljudi, ki jim je za 

druge čisto vseeno, 

ne spoštujem 

preveč in se jim 

rajše izognem 

(31a) 

 

 

...je seveda boljši 

občutek pomagati 

nekomu, ki za svoj 

položaj ni sam kriv 

(32a) 

treba pomagati 

vsakemu človeku, 

 

 

 

 

 

Vpliv izobrazbe 

na pripravljenost 

na pomoč (27a) 

 

Izobrazba 

odtujuje (28a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pripravljenost na 

pomoč (29a) 

 

 

Zadržanost (30a) 

Odnos do 

egoistov (31a) 

 

 

 

 

 

Pomoč 

nemočnim (32a) 

 

 

 Pripravljenost 

na pomoč (33a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emaptičnost 

(35a, 41a) 
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družbenem statusu niso tako 

blizu in je na težave lažje 

pozabiti / jih ignorirati.  

 

Se vam zdi, da družba od vas 

pričakuje, da opravljate 

dobra dela? Kaj rečejo na to 

prijatelji, svojci, znanci?  

Tako zelo dosti izkušenj s 

prostovoljnim delom, ki bi 

neposredno strašno vplivali na 

življenje ljudi, nimam, tako da 

bi se s tem težko »hvalila«, 

ampak je res, da sem že od 

nekdaj rada pomagala ljudem 

in stvari, ki jih počenjam 

sedaj, niso presenečenje za 

nikogar, ki me pozna.  

 

Kako gledate na ljudi, ki ne 

pomagajo drugim? Kaj si 

mislite o njih? 

Vsak živi po svoje in 

vmešavati se v tuja življenja 

ni vedno primerno. Odvisno 

od situacije – vsekakor pa 

ljudi, ki jim je za druge čisto 

vseeno, ne spoštujem preveč 

in se jim rajše izognem 

(prepričati, da bodo 

spremenili mnenje, je težko).  

 

Radi pomagate vsem ljudem 

ali le tistim, za katere menite, 

da niso sami krivi za svoje 

trpljenje?  

Čisto vsakemu na svetu je 

težko pomagati, zato je 

seveda boljši občutek 

pomagati nekomu, ki za svoj 

položaj ni sam kriv. Vendar 

pa menim, da je treba 

pomagati vsakemu človeku, ki 

je v stiski, ne glede na to, 

kako se je znašel v takšnem 

položaju.  

 

ki je v stiski, ne 

glede na to, kako 

se je znašel v 

takšnem položaju. 

(33a) 

 

 

Načeloma je 

najbolj negativna 

posledica lastna 

slaba vest (34a) 

 

 

v primeru, da 

človeka osebno 

poznaš oziroma v 

živo doživiš 

njegovo stisko, je 

občutek vsekakor 

močnejši kot ob 

gledanju televizije. 

(35a) 

...se nekomu godi 

krivica, sem jezna 

(36a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Take stvari je treba 

spremeniti. (37a) 

 

 

 

kar je bilo 

storjenega, ali je 

bilo dobro in ali bo 

imelo kakšen 

dolgoročnejši 

učinek. (38a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomoč zaradi 

izogiba slabe 

vesti (34a) 

 

 

 

Doživljanje 

stiske drugih 

(35a) 

 

 

 

 

Občutje jeze ob 

krivici (36a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želja po 

spremembi (37a) 

 

 

Samoevalvacija 

dela (38a) 

 

 

Pomen vzrokov 

in posledic (39a) 

 

 

življenje po 

moralnih načelih 

(40a) 

 

 

 

Evalvacija 

dela (38a) 

 

 

Osebna 

življenjska 

načela (39a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD (44a, 

45a, 46a, 

47a, 48a, 

49a,50a, 51a 

55a, 56a, 

57a, 78a) 
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Menite, da če v določeni 

situaciji odklonite pomoč 

žrtvi, da boste imeli negativne 

posledice? Ste se kdaj počutili 

slabo, ko ste odklonili pomoč 

nekomu? 

Nisem se še znašla v položaju, 

da bi zaradi zavrnitve pomoči 

imela negativne izkušnje. 

Načeloma je najbolj negativna 

posledica lastna slaba vest, 

posebej v položaju, ko bi 

mogoče lahko pomagala, pa 

zaradi kakršnegakoli razloga 

pa nisem. 

 

Kako doživljate stisko drugih 

ljudi? Se vam zdi, da vas je 

trpljenje drugih ljudi 

spodbudilo, da hočete nekaj 

napraviti, da bi drugim 

ljudem odpravili trpljenje?  

Doživljanje stiske je odvisno 

od okoliščin – v primeru, da 

človeka osebno poznaš 

oziroma v živo doživiš 

njegovo stisko, je občutek 

vsekakor močnejši kot ob 

gledanju televizije. Vsekakor 

pa se me stiska sočloveka 

dotakne, in ko vidim, da se 

nekomu godi krivica, sem 

jezna in razmišljam, kaj bi se 

dalo spremeniti.  

 

Mi lahko opišete kak dogodek, 

ki je v vas obudil občutek, da 

je nujno potrebno nekaj 

narediti za druge?  

Vsakič, ko se pogovarjaš s 

kom, ki se mu godi krivica, 

sploh kadar gre za kršenje 

pravic s strani države oziroma 

njenih institucij. Take stvari je 

treba spremeniti.  

 

Lahko opišete o čem 

se na koncu vse 

nekako izravna. 

(39a) 

 

 

Trudim se živeti po 

nekih moralnih 

načelih (40a) 

 

biti dobra do 

sočloveka in misliti 

tudi na tiste, ki jim 

v življenju mogoče 

ne gre tako dobro 

(41a) 

 

s svojim načinom 

življenja krepiti 

dobre odnose med 

ljudmi (42a) 

 

S svojim 

življenjem do sedaj 

sem zadovoljna 

(43a) 

 

 

 

Materialni stroški: 

viza, letalska karta, 

nastanitev in hrana. 

(44a) 

 

 Nematerialni 

stroški: čas (45a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

me je prostovoljno 

 

empatičnost 

(41a) 

 

pozitivizem 

(42a) 

 

 

 

 

 

 

zadovoljnost z 

življenjem (43a) 

 

 

 

 

materialni 

stroški pri PD 

(44a) 

nematerialni 

stroški pri PD 

(45a) 

 

 

 

 

 

obogatitev kot 

korist PD (46a) 

 

 

 

nova znanja kot 

korist PD (47a) 

posledica PD 

(48a) 

 

počutje ob PD 

(49a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga v 

družbi (58a, 

59a) 

 

 

 

 

Materin 

zgled (60a, 

61a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši (60a, 

61a, 62a) 
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razmišljate med oziroma po 

opravljenem delu?  

Ponavadi o tem, kar je bilo 

storjenega, ali je bilo dobro in 

ali bo imelo kakšen 

dolgoročnejši učinek.  

 

Mislite, da se dobre in slabe 

stvari, ki jih opraviš v 

življenju, vračajo?  

Verjamem v to, da se na 

koncu vse nekako izravna.  

 

Kaj ste naredili dobrega v 

življenju in vam je življenje 

dobro vrnilo (ali slabega)?  

Trudim se živeti po nekih 

moralnih načelih, biti dobra 

do sočloveka in misliti tudi na 

tiste, ki jim v življenju 

mogoče ne gre tako dobro. 

Mislim, da se da tudi z malimi 

stvarmi narediti mnogo – ni 

treba oditi na prostovoljno 

delo v tujino, začeti je treba v 

domačem krogu družine in 

prijateljev in s svojim 

načinom življenja krepiti 

dobre odnose med ljudmi. S 

svojim življenjem do sedaj 

sem zadovoljna in verjamem, 

da je to tudi posledica dejstva, 

da načeloma živim tako, kot 

verjamem, da je prav. 

 

Mi lahko poveste vse 

materialne in nematerialne 

stroške, ki ste jih imeli z 

opravljanjem prostovoljnega 

dela v tujini?  

Materialni stroški: viza, 

letalska karta, nastanitev in 

hrana. Nematerialni stroški: 

čas ? (glede na to, da sem še 

študentka, imam tega dovolj) 

 

Čemu ste se po vašem mnenju 

delo samo 

obogatilo (46a) 

 

 

 

 

naučila sem se 

nekaj novega, 

(47a) 

 

spoznala zanimive 

ljudi, (48a) 

 

se imela dobro. 

(49a) 

 

 

 

 

 

Pozitivni učinki 

dela so vsekakor 

bolj pomembni kot 

stroški (50a) 

 

…za prostovoljno 

delo ni treba oditi v 

daljne kraje… 

veliko dela je tudi 

doma (51a) 

 

 

 

Počutim se dobro, 

polno energije, 

(52a) 

 

 z upanjem, da bo 

delo čemu 

koristilo. (53a) 

 

srečni in morda 

bolj osebnostno 

»izpopolnjeni« 

(54a) 

 

če delaš za nek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prednosti PD 

(50a) 

 

področja PD 

(51a) 

 

Energičnost 

(52a) 

 

motiv za PD 

(53a) 

 

Lastnost 

prostovoljca 

(54a) 

Počutje ob PD 

(55a) 

 

Učinek PD (56a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledica PD 

(57a) 

Vloga v družbi 

(58a) 

 

 

 

 

Odnos s 

starši (62a) 

 

 

 

 

Šibkost 

šolskega 

programa 

(63a) 

 

 

 

 

 

 

Opredelitev 

altruizma 

(64a, 65a, 

66a) 

 

 

 

 

 

Vir inf. o PD 

(68a, 69a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruizem 

(64a, 65a, 

66a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju 

(39a, 79a) 
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odpovedali/odpovedovali, ko 

ste delovali prostovoljno?  

Odpovedala se zaradi 

prostovoljnega dela nisem 

ničemur – če bi v tistem času 

opravljala kakšno delo, bi se 

mu morala odpovedati za 

nekaj časa, v tem primeru pa 

me je prostovoljno delo samo 

obogatilo.  

 

Kakšne koristi vam je 

prostovoljno delo prineslo? 

Seveda ne v materialnem 

smislu, ampak na splošno: 

naučila sem se nekaj novega, 

spoznala zanimive ljudi, se 

imela dobro. 

  

Kaj ocenjujete, da je bolj 

pomembno pri opravljanju 

prostovoljnega dela- stroški 

ali kar vam delo »prinese«?  

Pozitivni učinki dela so 

vsekakor bolj pomembni kot 

stroški, ki jih imaš s 

prostovoljnim delom. Pri tem 

pa naj spet poudarim, da za 

prostovoljno delo ni treba 

oditi v daljne kraje in pri tem 

zapravljati denar – veliko dela 

je tudi doma! 

 

Kako se počutite, ko 

opravljate prostovoljno delo?  

Počutim se dobro, polno 

energije, z upanjem, da bo 

delo čemu koristilo.  

 

Kaj mislite o ljudeh, ki 

opravljajo prostovoljno delo?  

Po mojem mnenju so ljudje, 

ki opravljajo prostovoljno 

delo, srečni in morda bolj 

osebnostno »izpopolnjeni« - 

morda se sliši nenavadno, 

toda če delaš za nek »višji 

»višji cilj«, je tudi 

počutje boljše. 

(55a) 

 

Prostovoljno delo 

mi pomaga, da se 

počutim bolje v 

svoji koži (56a) 

 

Da. 

(samozavestnejša, 

o.a.) (57a) 

 

Upam, da je tako. 

(pomembnejša 

vloga v družbi, 

o.a.) (58a) 

 

 

pogosto pomeni 

nasprotovanje širši 

družbi (59a) 

 

 

 

Moja mama je ena 

izmed najbolj 

širokosrčnih ljudi, 

ki jih poznam. 

(60a) 

 

 

Mama jo je 

pripeljala v hišo, jo 

tolažila ter 

poklicala njene 

sorodnike, da so jo 

prišli iskati. (61a) 

 

 

V otroštvu  

zagotovo (delovali 

egoistično in bili 

opozorjeni, o.a.) 

(62a) 

 

 

Nasprotovanje 

družbi (59a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivne 

lastnosti matere 

(60a) 

 

 

Pozitiven 

materin zgled 

(61a) 

 

 

Odklonilen 

odnos staršev do 

hčerinega 

egoističnega 

obnašanja (62a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju 

(79a) 
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cilj«, je tudi počutje boljše. 

 

In o sebi? Se počutite 

drugače, ko se pogledate v 

ogledalo?  

Prostovoljno delo mi pomaga, 

da se počutim bolje v svoji 

koži, ker vem, da sem 

naredila nekaj dobrega – ne 

samo zase, temveč tudi za 

druge.  

 

Ste odkar delate prostovoljno 

bolj samozavestni? 

Da.  

 

Mislite, da s tem, ko delate 

prostovoljno, igrate 

pomembnejšo vlogo v družbi?  

Upam, da je tako. 

  

Se vam zdi, da se s 

prostovoljnim delom izrazite 

nasproti okolju?  

Odvisno od tematike. Delo pri 

Amnesty International 

pogosto pomeni 

nasprotovanje širši družbi, 

sploh kadar gre za specifične 

tematike, kot so na primer 

pravice Romov.  

 

So vaši starši velikokrat 

pomagali drugim?  

Moja mama je ena izmed 

najbolj širokosrčnih ljudi, ki 

jih poznam.  

 

Lahko opišete kak tak 

dogodek? 

Nekoč je imela na parkirišču 

pred našo hišo neka ženska 

epileptični napad in ni vedela, 

kje je in kaj se z njo dogaja. 

Mama jo je pripeljala v hišo, 

jo tolažila ter poklicala njene 

sorodnike, da so jo prišli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šolski program 

takšnih stvari ne 

uči dovolj. (63a) 

 

Altruističen 

pomeni biti 

človekoljub (64a) 

 

v ta namen tudi kaj 

žrtvovati (65a) 

 

imeti rad ljudi in 

jim pomagati v 

težavah. (66a) 

 

Ljudje smo po 

naravi egoistična 

bitja (67a) 

 

prostovoljno delo 

poznam od 

prijateljev, (68a) 

 

 iz knjig ter 

medijev, za 

specifičen program 

pa sem izvedela na 

internetu (69a) 

 

Želja po potovanju, 

življenju v drugi 

državi (70a) 

 

 ter pri tem storiti 

nekaj dobrega. 

(71a) 

 

se naučiti nekaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibkost šolskega 

programa pri 

učenju družbene 

soodgovornosti 

(63a) 

 

 

Človekoljubnost 

kot 

altruizem(64a) 

 

žrtvovanje kot 

del altruizma 

(65a) 

 

Ljubezen in 

pomoč ljudem 

kot del altruizma 

(66a) 

 

egoistična 

narava ljudi 

(67a) 

 

spoznavanje PD 

preko prijateljev 

(68a) 

 

spoznavanje PD 

preko medijev 

(69a) 

 

 

potovanje kot 

motiv za PD v 

tujini (70a) 
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iskati.  

 

Ste kdaj v preteklosti ravnali 

egocentrično do drugih in so 

vas zaradi tega starši 

opomnili, da to ni pravilno?   

V otroštvu zagotovo.  

 

Kakšen zgled pa so vam dajali 

učitelji? Ali ste v šoli veliko 

diskutirali na temo socialne 

odgovornosti in pomoči 

sočloveku? 

Tega se pravzaprav ne 

spomnim. Je bilo bolj odvisno 

od posameznega učitelja, 

šolski program takšnih stvari 

ne uči dovolj.  

 

Kako definirate pojem 

altruizem, kaj za vas pomeni 

biti altruističen?  

Altruističen pomeni biti 

človekoljub in v ta namen tudi 

kaj žrtvovati 

(materialno/nematerialno). 

Pomeni imeti rad ljudi in jim 

pomagati v težavah.  

 

Obstaja, po vašem mnenju, 

popolni altruist? 

Ljudje smo po naravi 

egoistična bitja, tako da je 

težko reči, da se bi v korist 

drugih odpovedal vsemu. 

Ampak verjetno so tudi takšni 

na svetu.  

 

Kako ste izvedeli za 

prostovoljno delo ter za 

prostovoljno delo v tujini?  

Na splošno prostovoljno delo 

poznam od prijateljev, iz 

knjig ter medijev, za 

specifičen program pa sem 

izvedela na internetu.  

 

besed v lokalnem 

jeziku (72a) 

 

 ter spoznati nove 

prijatelje. (73a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede na lokacijo, 

jezik ter vsebino 

dela. (74a) 

 

 

odšla brez 

pretiranih 

pričakovanj, (75a) 

 

 a polna veselja do 

dela (76a) 

 

želje po novih 

izkušnjah. (77a) 

 

Izjemno pozitivna 

izkušnja (78a) 

 

 

 

 

srečna in počnem 

stvari, ki me 

veselijo (79a) 

  

 

 

 

Želja, storiti 

nekaj dobrega, 

kot motiv za PD 

v tujini (71a) 

 

učenje jezika kot 

motiv za PD v 

tujini (72a) 

 

nova poznanstva 

kot motiv za PD 

v tujini (73a) 

 

 

 

 

 

 

karakteristike 

vzrokov za 

mednarodno PD 

(74a) 

 

 

 

 

 

 

odsotnosti 

pričakovanj pred 

odhodom na PD 

v tujino (75a) 

 

motiv za PD  

(76a) 

 

motiv za PD 

(77a) 

 

pozitivna 

izkušnja kot 

motiv za 

dokončanje 

programa (78a) 

 

pomembni 

aspekti v 
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Ali ste se odločili za 

prostovoljno delo v tujini 

zaradi vaših interesov ali želje 

pomagati drugim?  

Zaradi obojega. Želja po 

potovanju, življenju v drugi 

državi ter pri tem storiti nekaj 

dobrega.  

 

Ste razmišljali, zakaj ste se 

odločili za prostovoljno delo v 

tujini?  

Ker so potovanja moja velika 

strast, poleg tega pa sem 

želela narediti nekaj dobrega 

v državi, v kateri bom, se 

naučiti nekaj besed v 

lokalnem jeziku ter spoznati 

nove prijatelje.  

 

Po katerih karakteristikah ste 

se odločevali za dotično 

mednarodno prostovoljno 

delo?  

Glede na lokacijo, jezik ter 

vsebino dela.  

 

Kako ste se počutili pred 

odhodom?  

V tujino sem odšla brez 

pretiranih pričakovanj, a 

polna veselja do dela in želje 

po novih izkušnjah.  

 

Kakšna je bila vaša 

motivacija za dokončanje 

programa mednarodnega 

prostovoljnega dela? Sploh ni 

bilo vprašanja, dokončati ali 

ne. Izjemno pozitivna 

izkušnja skozi celoten potek 

prostovoljnega dela.  

 

Kaj Vam v življenju največ 

pomeni?  

Da sem srečna in počnem 

stvari, ki me veselijo, pri tem 

življenju (79a) 

 



 99 

 

pa lahko še komu pomagam.  
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17.2 PRILOGA 2 – KODIRAN INTERVJU B – NATALIJA 

 

Transkripcija Relavantni stavki Kode 1.reda Kode 2. 

reda 

Kategorije 

 

 

Katera dela ste opravljali 

preden ste se odločili za 

prostovoljno delo?  

Delo v skladišču, delo z 

otroci, delo v domu 

starejših, delo v 

gostinstvu. 

 

Kaj ste študirali? 

Zdravstveno nego na 

zdravstveni fakulteti. 

 

Kaj pri študiji/delu niste 

dobili, kar ste želeli, kaj 

ste pogrešali? 

Pogrešala več prakse in 

bolj povezanosti teorije s 

prakso, da ko imaš en 

predmet greš takoj na vaje 

in lahko prijetno 

izpopolniš znanje. 

 

Kakšno korist ima družba 

od vašega študija oziroma 

dela?  

Pomoč pri izvajanju 

zdravstvene nege. 

  

Katera znanja imate?  

Predvsem znanja iz 

področja zdravstvene nege 

in medicine. 

 

Kakšne delovne izkušnje 

imate?  

Predvsem delovne 

izkušnje iz področja 

zdravstvene nege in 

 

Delo v skladišču, … 

(1b) 

 

…delo z otroci,… 

(2b) 

 

…delo v domu 

starejših,… (3b) 

 

… delo v 

gostinstvu…(4b) 

 

 

Zdravstveno nego.. 

(5b) 

 

 

 

Pogrešala več 

prakse in bolj 

povezanosti teorije s 

prakso….(6b) 

 

 

 

Pomoč pri izvajanju 

zdravstvene nege. 

(7b) 

 

 

 

…znanja iz 

področja 

zdravstvene nege in 

medicine. (8b) 

 

 

 

Specifično delo 

v skladišču (1b) 

 

Izkušnje dela z 

otroci (2b) 

 

Izkušnja dela v 

domu za ostarele 

(3b) 

 

Specifično delo 

(4b) 

 

 

Študij (5b) 

 

 

 

Pomanjkljivost 

študija (6b) 

 

 

 

 

 

Opravljanje dela 

kot doprinos k 

družbi (7b) 

 

 

 

 Specifična 

znanja s 

področja 

zdravstvene 

nege (8b) 

 

 

Delovne 

izkušnje (1b, 

2b, 3b, 4b) 

 

 

 

 

 

 

 

Študij (5b, 

6b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo kot 

doprinos 

družbi (7b) 

 

 

 

Specifična 

znanja (8b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovne 

izkušnje in 

izobrazba (1b, 

2b, 3b, 4b, 5b, 

6b, 8b, 9b, 

38b, 82b, 

83b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družba (7b, 

32b, 33b, 39b, 

75b, 76b) 
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improvizacije na 

delovnem mestu. 

 

Kako bi ocenili kakšen 

imate krog prijateljev in o 

čem se pogovarjate? 

Krog prijateljev imam na 

različnih področjih, največ 

iz mojega področja. 

Pogovarjamo se o 

največkrat o preventivi in 

kako bi lahko ljudje bolje 

znali ceniti svoje zdravje 

in več delati na preventivi. 

Seveda je tudi tematika 

prehrana, gibanje, 

spolnost, ljubezen, skupno 

življenje itd. 

 

Bi lahko rekli, da imate s 

prijatelji enake potrebe?  

Ne. 

 

Je tudi kdo od prijateljev 

prostovoljec? 

Seveda. 

 

Je kdo od prijateljev 

opravljal prostovoljno 

delo v tujini?  

Da. 

 

Mi lahko opišite koga, ki 

je nasprotoval vaši 

odločitvi?  

Nihče ni nasprotoval. 

 

Kateri so dejavniki za 

odločitev- biti 

prostovoljec?  

Pomagati drugim in se ob 

tem izobraževati. 

 

Opišite, po vašem mnenju, 

najbolj moralno dejanje v 

svojem življenju? 

Delo v Afriki. 

 

 

…delovne izkušnje 

iz področja 

zdravstvene 

nege…(9b) 

 

 

 

Krog prijateljev 

imam na različnih 

področjih…(10b) 

 

…kako bi lahko 

ljudje bolje znali 

ceniti svoje zdravje 

in več delati na 

preventivi. (11b) 

 

Seveda je tudi 

tematika prehrana, 

gibanje, spolnost, 

ljubezen, skupno 

življenje itd. (12b) 

 

Ne (enake potrebe s 

prijatelji, o.a.) (13b) 

 

 

Seveda (prijatelji 

prostovoljci o.a.) 

(14b) 

 

 

Da (prijatelji, ki so 

opravljali PD v 

tujini, o.a.) (15b) 

 

 

 

Nihče ni 

nasprotoval. (16b) 

 

 

 

Pomagati 

drugim…(17b) 

 

 

 

 

 

Delovne 

izkušnje s 

področja 

zdravstvene 

nege (9b) 

 

 

 

Različen krog 

prijateljev (10b) 

 

 

Tematika 

pogovora s 

prijatelji (11b) 

 

 

 

Tematike 

pogovora s 

prijatelji (12b) 

 

 

Različne potrebe 

prijateljev (13b) 

 

 

Prijatelji 

prostovoljci 

(14b) 

 

 

 

Prijatelji 

mednarodni 

prostovoljci 

(15b) 

 

 

 

Podpora bližnjih 

pri odločitvi za 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji 

(10b, 11b, 

12b, 13b, 

14b, 15b, 

41b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi in 

odločitve za 

PD (16b, 17b, 

18b, 50b, 

92b, 93b, 

94b, 95b, 

96b, 97b) 

 

 

 

 

Os. lastnosti 

 

 

 

Prijatelji (10b, 

11b, 12b, 13b, 

14b, 15b, 34b, 

35b, 36b, 37b, 

41b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD (16b, 17b, 

18b, 50b, 56b, 

57b, 58b, 59b, 

60b, 61b, 62b, 

63b, 64b, 65b, 

66b, 67b, 68b, 

69b, 73b, 74b, 

87b, 92b, 93b, 

94b, 95b, 96b, 

97b) 

 

 

 

 

 

 

Os. lastnosti 

(19b, 31b, 

44b, 49b, 55b, 

70b, 71b, 

72b) 

 



 102 

 

 

Kaj je za vas egoizem?  

Egoizem za mene pomeni, 

da človek preveč gleda 

samo na sebe in ob tem ne 

pomisli na sočloveka. 

 

Kakšen je, za vas, 

egoističen človek?  

Da je sam sebi všeč in je 

samo on pomemben, se ne 

briga za druge. 

 

Ali lahko tem značilnostim 

pripišete kako drugo 

nadpomenko (narcis, 

egocentrist)?  

Delno lahko. 

 

Kako gledate na ljudi, ki 

se egoistično obnašajo do 

drugih? 

Če vem, da je imela oseba 

možnost pomagati in ni 

hotela je že imela svoje 

vzroke za to in vsak 

človek za sebe ve ali je 

storil pravilno. 

 

Primer: Blok gori, v 

najvišjem nadstropju na 

oknu vpije moški. Ali bi 

mu šli pomagati?  

Odvisno v kaki situaciji bi 

bila jaz takrat. Če bi se 

počutila, da lahko 

pomagam bi šla, drugače 

bi pot pustila 

pripravljenim ljudem. Bi 

pa poklicala pomoč, če že 

ne bi mogla iti do 

moškega. 

 

Ali v primeru da ne, bi se 

počutili egoistične? 

Ne. 

 

 

… se ob tem 

izobraževati. (18b) 

 

Delo v Afriki (kot 

moralno dejanje, 

o.a.) (19b) 

 

 

…da človek preveč 

gleda samo na 

sebe…(20b) 

 

… ob tem ne 

pomisli na 

sočloveka. (21b) 

 

 

…sam sebi 

všeč…(22b) 

 

…je samo on 

pomemben,… (23b) 

 

 …se ne briga za 

druge. (24b) 

 

 

 

Delno lahko (prispis 

narcisma in 

egocentrizma k 

egoizmu, o.a.). 

(25b) 

 

 

 

…je že imela svoje 

vzroke za to…(26b) 

 

…vsak človek za 

sebe ve ali je storil 

pravilno. (27b) 

 

 

Odvisno v kaki 

situaciji bi bila jaz 

PD (16b) 

 

 

Pomoč drugim 

kot vzrok za PD 

(17b) 

 

Izobraževanje 

kot vzrok za PD 

(18b) 

 

Delo v Afriki 

kot moralno 

dejanje (19b) 

 

 

Opredelitev 

egoista (20b) 

 

 

Opredelitev 

egoista (21b) 

 

 

 

Opredelitev 

egoista (22b) 

 

Opredelitev 

egoista (23b) 

 

 

Opredelitev 

egoista (24b) 

 

 

 

 

Narcisem in 

egocentrizem 

kot del egoizma 

(25b) 

 

 

 

Individualistično 

gledanje na 

(19b, 31b, 

44b, 49b, 

55b, 70b, 

71b, 72b) 

 

 

 

 

 

Egoizem 

(20b, 21b, 

22b, 23b, 

24b, 25b, 

40b, 45b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljenost 

pomagati 

drugim (26b, 

27b, 28b, 

42b, 43b, 

46b, 47b, 

48b, 54b) 

 

 

Motivi za 

pripravljenost 

pomagati 

drugim (29b, 

30b, 51b, 

52b, 53b, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egoizem 

(20b, 21b, 

22b, 23b, 24b, 

25b, 40b, 

45b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljenost 

pomagati 

drugim (26b, 

27b, 28b, 29b, 

30b, 42b, 43b, 

46b, 47b, 48b, 

51b, 52b, 53b, 

54b, 88b, 89b, 

90b, 91b) 
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Se počutite povezani z 

drugimi ljudmi? 

Da. 

 

Mislite da smo ljudje, 

drug od drugega odvisni? 

Da. 

 

Kdaj ste v življenju najbolj 

pokazali zaupanje do 

nekoga drugega? 

Ko je bila težka situacija v 

družini, med prijatelji. 

 

Kakšne lastnosti je imela 

ta oseba? 

Zna poslušati in me na 

pravilni način ustaviti, 

kadar ne delam pravilno, 

iskrena, poštena, 

iznajdljiva, polna smisla 

za humor. 

 

Kaj pa izobrazba se vam 

zdi, da s tem ko postajate 

bolj izobraženi, postajate 

tudi bolj dovzetni do 

drugih, potrebnih pomoči? 

Da, se mi zdi, da več kot 

imaš znanja in izkušnje 

lažje pomagaš človeku. 

 

Se vam zdi, da družba od 

vas pričakuje, da 

opravljate dobra dela? 

Da in ne. Da, ker je neka 

družbena norma, da naj bi 

se pomagalo. Ne, ker se 

mi zdi, da vsi gledajo bolj 

zase. 

 

Kaj rečejo na to prijatelji, 

svojci, znanci? 

So veseli in me podpirajo 

tisti ki želijo. 

 

Kako gledate na ljudi, ki 

takrat. (28b) 

 

Če bi se počutila, da 

lahko pomagam bi 

šla…(29b) 

 

…pot pustila 

pripravljenim 

ljudem. (30b) 

 

 

 

Ne (počutiti se 

egoistično v 

primeru, da ne 

pomaga, o.a.) (31b) 

 

Da (Povezana z 

drugimi ljudmi, 

o.a.). (32b) 

 

 

Da (soodvisnost od 

drugih, o.a.). (33b) 

 

 

 

Ko je bila težka 

situacija v družini, 

med prijatelji. (34b) 

 

 

 

Zna 

poslušati…(35b) 

 

…me na pravilni 

način ustaviti, kadar 

ne delam 

pravilno….(36b) 

 

iskrena, poštena, 

iznajdljiva, polna 

smisla za humor. 

(37b) 

 

 

vzroke za pomoč 

drugim (26b) 

 

Individualistično 

gledanje na 

vzroke za pomoč 

drugim (27b) 

 

Položaj 

posameznika kot 

vzrok za 

(ne)pomoč (28b) 

 

Počutje kot 

vzrok za 

(ne)pomoč (29b) 

 

Prepuščanje 

pomoči bolj 

izurjenim (30b) 

 

 

Občutek ne-

egoističnosti 

(31b) 

 

 

 

Povezanost z 

drugimi (32b) 

 

 

Soodvisnost 

ljudi (33b) 

 

 

 

 

Občutek 

zaupanja v 

težkih situacijah 

(34b) 

 

 

 

Lastnost 

prijatelja (35b) 

88b, 89b, 

90b, 91b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbeno 

bitje (32b, 

33b, 39b) 

 

 

 

 

 

 

 

Prijateljeve 

lastnosti (34b, 

35b, 36b, 

37b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv 

izobrazbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 104 

 

ne pomagajo drugim? 

Mi je čudno ampak so na 

drugi strani ljudje ki z 

veseljem pomagajo, se ne 

oziram na to, greš naprej. 

 

Kaj si mislite o njih? 

Ne premišljujem o njih, 

ker je to izgubljanje časa. 

 

Radi pomagate vsem 

ljudem ali le tistim, za 

katere menite, da niso 

sami krivi za svoje 

trpljenje? 

Rada pomagam ljudem, 

katere so pomoči potrebni. 

 

Menite, da če v določeni 

situaciji odklonite pomoč 

žrtvi, da boste imeli 

negativne posledice? 

Ne. 

 

Ste se kdaj počutili slabo, 

ko ste odklonili pomoč 

nekomu? 

Ne. 

 

Kako doživljate stisko 

drugih ljudi?  

Ne preveč dobro, ker se 

včasih preveč poglobim v 

razmišljanje. 

 

Se vam zdi da vas je 

trpljenje drugih ljudi 

spodbudilo, da hočete 

nekaj napraviti, da bi 

drugim ljudem odpravili 

trpljenje?  

Delno. 

 

Mi lahko opišete kak 

dogodek, ki je v vas obudil 

občutek, da je nujno 

potrebno nekaj narediti za 

 

 

…da več kot imaš 

znanja in izkušnje 

lažje pomagaš 

človeku. (38b) 

 

 

 

…je neka družbena 

norma, da naj bi se 

pomagalo. (39b) 

 

Ne, ker se mi zdi, da 

vsi gledajo bolj 

zase. (40b) 

 

 

…me podpirajo tisti 

ki želijo. (41b) 

 

 

Mi je čudno (ko 

ljudje ne pomagajo, 

o.a.) …(42b) 

 

..so na drugi strani 

ljudje ki z veseljem 

pomagajo.. (43b) 

 

..se ne oziram na 

to…(44b) 

 

Ne premišljujem o 

njih, ker je to 

izgubljanje časa. 

(45b) 

 

 

 

Rada pomagam 

ljudem, katere so 

pomoči potrebni. 

(46b) 

 

 

 

 

Lastnost 

prijatelja (36b) 

 

 

 

Lastnost 

prijatelja (37b) 

 

 

 

 

 

Vpliv izobrazbe 

na pripravljenost 

na pomoč (38b) 

 

 

 

Pomoč kot 

družbena norma 

(39b) 

 

 

Egoistična 

narava ljudi 

(40b) 

 

 

Podpora bližnjih 

(41b) 

 

 

 

Odnos do 

nepomagajočih 

(42b) 

 

Pozitivno 

mnenje o 

pomagajočih 

ljudeh (43b) 

 

Neobčutljivost 

na ravnanje ljudi 

(44b) 

 

(38b) 
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druge?  

Na to so definitivno 

vplivala tropska 

predavanja kako ljudje 

tam živijo in če je res tako 

kot je prikazano, še prej pa 

gledanje različnih oddaj 

po televiziji in 

pogovarjanje med ljudmi 

kako ljudje živijo tukaj v 

Sloveniji in kako v tujini. 

 

Lahko opišete o čem 

razmišljate med oziroma 

po opravljenem delu?  

Ali je bilo vse narejeno za 

človeka tako kot bi sama 

želela da meni naredijo, v 

bistvu kadar kaj delam v 

svojem poklicu se zmeraj 

vprašam ali bi želela da 

tudi meni tako delajo? 

 

Mislite, da se dobre in 

slabe stvari, ki jih opraviš 

v življenju vračajo? 

Da. 

 

Kaj ste naredili dobrega v 

življenju in vam je 

življenje dobro vrnilo (ali 

slabega)?  

Dobrega, da mi je 

življenje dalo še eno 

priložnost za delo v tujini 

in sem resnično uživala in 

delala s srcem kar sem 

lahko in preživela 

neverjeten del življenja 

med ljudmi, ki imajo 

drugačen in kvalitetnejši 

pogled na življenje, kjer 

ugotoviš kaj je življenje in 

kaj si resnično želiš od 

življenja ter začneš 

ponovno sanjati stvari, ki 

si jih želiš doseči v 

 

Ne (ne meni, da bi v 

primeru odklonitve 

pomoči imela 

negativne posledice, 

o.a.). (47b) 

 

 

Ne (slabo počutje ob 

odklonitvi pomoči, 

o.a.). (48b) 

 

…se včasih preveč 

poglobim v 

razmišljanje. (49b) 

 

 

Delno (trpljenje 

drugih spodbudilo k 

pomaganju, o.a.). 

(50b) 

 

 

 

 

 

 

 

…so definitivno 

vplivala tropska 

predavanja kako 

ljudje tam 

živijo…(51b) 

 

…gledanje različnih 

oddaj po 

televiziji…(52b) 

 

…pogovarjanje med 

ljudmi kako ljudje 

živijo tukaj v 

Sloveniji in kako v 

tujini. (53b) 

 

 

 

 

odnos do 

egoistov (45b) 

 

 

 

Pomoč pomoči 

potrebnim (46b) 

 

 

 

 

 

Pripravljenost na 

pomoč (47b) 

 

 

 

 

 

Pripravljenost na 

pomoč (48b) 

 

 

 

 

Razmišljanje o 

stiski drugih 

(49b) 

 

 

Trpljenje drugih 

kot spodbuditev 

za PD (50b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv na 

pripravljenost za 

pomoč (51b) 

 

 

Vpliv na 
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življenju. 

 

Mi lahko poveste vse 

materialne in 

nematerialne stroške, ki 

ste jih imeli z 

opravljanjem 

prostovoljnega dela v 

tujini?  

Stroški so bili: nakup 

letalske karte, viza, 

prevozi, hrana, najemnina, 

pisanje prošenj in 

pošiljanje, klicanje 

sponzorjev, delo in 

urejanje spletne strani, 

sestanki, cepljenja, hoditi 

na predavanje in se 

udeležiti tropskega 

vikenda, ustvariti ekipo, 

delati majice, brošure, 

pečenje mafinov, majic, 

kamenčkov, dražba 

športnih dresov, pisanje 

člankov v revije, srečelov, 

zdravila in sanitetni 

material, nezgodno in 

zdravstveno zavarovanje, 

prevozi bolnikov do večjih 

bolnic, plačati operacije 

bolnikom. 

 

Čemu ste se po vašem 

mnenju 

odpovedali/odpovedovali, 

ko ste delovali 

prostovoljno? Ničemur, 

ker to so bile sanje in 

želje. 

 

Kakšne koristi vam je 

prostovoljno delo 

prineslo?  

Popolnoma drugačen 

pogled na življenje in 

dragocene zgodbe. 

 

Ali je bilo vse 

narejeno za človeka 

tako kot bi sama 

želela da meni 

naredijo… (54b) 

 

 

 

 

Da (vračanje dobrih/ 

slabih stvari v 

življenju, o.a.). 

(55b) 

 

 

 

Dobrega, da mi je 

življenje dalo še eno 

priložnost za delo v 

tujini…(56b) 

 

…sem resnično 

uživala… (57b) 

 

…delala s srcem kar 

sem lahko…(58b) 

 

…preživela 

neverjeten del 

življenja med 

ljudmi, ki imajo 

drugačen in 

kvalitetnejši pogled 

na življenje…(59b) 

 

…ugotoviš kaj je 

življenje in kaj si 

resnično želiš od 

življenja…(60b) 

 

…začneš ponovno 

sanjati stvari, ki si 

jih želiš doseči v 

življenju. (61b) 

 

Stroški so bili: 

nakup letalske karte, 

pripravljenost za 

pomoč (52b) 

 

Vpliv na 

pripravljenost za 

pomoč (53b) 

 

 

 

 

 

 

Izhajanje iz sebe 

pri pomoči 

drugim (54b) 

 

 

 

 

 

Pomen vzrokov 

in posledic (55b) 

 

 

 

 

 

Pozitivna 

izkušnja  (56b) 

 

 

Uživanje v PD 

(57b) 

 

 

Delo s srcem pri 

PD (58b) 

 

 

Pozitivno 

mnenje na 

življenje v tujini 

(59b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posledica PD 

(56b, 57b, 

58b, 59b, 

60b, 61b, 

74b) 

 

 

PD (62b, 63b, 

64b, 64b, 

65b, 66b, 

67b, 68b, 

69b, 73b, 

87b) 
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Kaj ocenjujete, da je bolj 

pomembno pri opravljanju 

prostovoljnega dela- 

stroški ali kar vam delo 

»prinese«? 

Definitivno kar prinese 

delo, izkušnje in 

improvizacija na 

delovnem mestu. 

 

Kako se počutite, ko 

opravljate prostovoljno 

delo?  

Zadovoljno in veselo, 

polno nasmejana, polna 

življenja. 

 

Kaj mislite o ljudeh, ki 

opravljajo prostovoljno 

delo?  

Dobri ljudje, ki radi 

pomagajo drugim in jim ni 

nič težko narediti v 

življenju. 

 

In o sebi? 

Ponosna na delo, ki ga 

opravljam in vesela ter 

hvaležna za življenje, ki se 

mi vsak dan znova in 

znova podarja in ga želim 

čim bolj kvalitetno 

izkoristiti. 

 

Se počutite drugače, ko se 

pogledate v ogledalo?  

Definitivno. 

 

 

Ste odkar delate 

prostovoljno bolj 

samozavestni? 

Da. 

 

Mislite, da s tem ko delate 

prostovoljno igrate 

pomembnejšo vlogo v 

viza, prevozi, hrana, 

najemnina, pisanje 

prošenj in 

pošiljanje, klicanje 

sponzorjev, delo in 

urejanje spletne 

strani, sestanki, 

cepljenja, hoditi na 

predavanje in se 

udeležiti tropskega 

vikenda, ustvariti 

ekipo, delati majice, 

brošure, pečenje 

mafinov, majic, 

kamenčkov, dražba 

športnih dresov, 

pisanje člankov v 

revije, srečelov, 

zdravila in sanitetni 

material, nezgodno 

in zdravstveno 

zavarovanje, 

prevozi bolnikov do 

večjih bolnic, 

plačati operacije 

bolnikom. (62b) 

 

 

Ničemur, ker to so 

bile sanje…(63b) 

 

 

Popolnoma 

drugačen pogled na 

življenje…(64b) 

 

…dragocene 

zgodbe. (65b) 

 

 

Definitivno kar 

prinese delo…(66b) 

 

 

Zadovoljno in 

veselo, …(67b) 

 

Razmišljanje o 

svojih željah kot 

posledica PD 

(60b) 

 

 

 

Posledica PD 

(61b) 

 

 

 

Materialni 

stroški pri PD 

(62b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD kot sanje 

(63b) 

 

 

Vpliv PD (64b) 

 

 

Posledica PD 

(65b) 

 

 

Prednost PD 

(66b) 

 

 

Počutje pri 

opravljanju PD 

(67b) 
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družbi? 

Ne. 

  

Se vam zdi, da se s 

prostovoljnim delom 

izrazite nasproti okolju?  

Ne. 

 

So vaši starši velikokrat 

pomagali drugim?  

Da. 

 

Lahko opišete kak tak 

dogodek?  

Mami večkrat pomaga 

babici na njivi, oči 

pomaga pri opravljanju 

hlevskega dela, sestri 

vedno pomagata kadar je 

sezona dela na polju, 

vinogradu in gozdu. 

 

Ste kdaj v preteklosti, 

ravnali egocentrično do 

drugih in so vas zaradi 

tega starši opomnili, da to 

ni pravilno?  

Ne da bi jaz vedela. 

 

Kakšen zgled pa so vam 

dajali učitelji?  

Odvisno kje, povprečno 

gledano v času šolanja v 

redu. 

 

Ali ste v šoli veliko 

diskutirali na temo 

socialne odgovornosti in 

pomoči sočloveku?  

Da. 

 

Kako definirate pojem in 

altruizem, kaj za vas 

pomeni biti altruističen?  

Iskreno ne vem kaj ta 

beseda pomeni točno. 

 

…nasmejana, polna 

življenja. (68b) 

 

 

Dobri ljudje, ki radi 

pomagajo 

drugim…(69b) 

 

 

Ponosna na delo, ki 

ga opravljam 

….(70b) 

 

…vesela ter 

hvaležna za 

življenje…(71b) 

 

...ga želim čim bolj 

kvalitetno 

izkoristiti. (72b) 

 

 

Definitivno 

(drugačno počutje, 

o.a.). (73b) 

 

 

Da 

(samozavestnejša, 

o.a.). 

(74b) 

 

Ne (pomembnejša 

vloga v družbi, o.a.). 

(75b) 

 

Ne (izražanje 

nasproti okolju, 

o.a.). (76b) 

 

 

Da (pomoč staršev, 

o.a.). (77b) 

 

 

Mami večkrat 

pomaga babici na 

Počutje pri 

opravljanju PD 

(68b) 

 

 

Mnenje o 

prostovoljcih 

(69b) 

 

Samoponos 

(70b) 

 

Hvaležnost za 

življenje (71b) 

 

Želja po 

kvalitetnem 

izkoriščanju 

življenja (72b) 

 

Počutje ob PD 

(73b) 

 

 

Samozavest kot 

posledica PD 

(74b) 

 

 

Vloga v družbi 

(75b) 

 

Neizražanje 

proti družbi 

(76b) 

 

 

Altruistični 

starši (77b) 

 

 

 

Pozitiven 

materin zgled 

(78b) 

 

Pozitiven očetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga v 

družbi (75b, 

76b) 

 

 

 

 

 

 

Starši (77b, 

78b, 79b, 

81b) 

 

 

Sestrin zgled 

(80b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družina (77b, 

78b, 79b, 80b, 

81b) 
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Obstaja, po vašem 

mnenju, popolni altruist? 

Popolnih ljudi ni, tako 

menim da tudi popolnega 

altruista ni. 

 

Kako ste izvedeli za 

prostovoljno delo ter za 

prostovoljno delo v tujini?  

Preko maila, ki ga mi je 

posredoval profesor. 

 

Ali ste se odločili za 

prostovoljno delo v tujini 

zaradi vaših interesov ali 

želje pomagati drugim?  

Pomagati drugim je 

najvidnejši cilj, vendar je 

bilo v meni bolj izkusiti 

delo v tujini ter 

premagovati ovire glede 

komunikacije z 

angleščino. 

 

Ste razmišljali, zakaj ste 

se odločili za prostovoljno 

delo v tujini? 

Otroške sanje. 

 

Po katerih karakteristikah 

ste se odločevali za 

dotično mednarodno 

prostovoljno delo?  

Prikaz slik na predavanjih 

in ob njih razlaga ter 

zgodbe članic iz 

predhodnih odprav, ki so 

bivali pred menoj tam tri 

mesece. 

 

Kako ste se počutili pred 

odhodom? 

Preden sem šla prvič sem 

imela megleno sliko in si 

niti nisem predstavljala 

kako točno bo to potekalo. 

 

njivi…(78b) 

 

… oči pomaga pri 

opravljanju 

hlevskega 

dela…(79b) 

 

… sestri vedno 

pomagata kadar je 

sezona dela…(80b) 

 

Ne da bi jaz vedela 

(opozarjanje staršev 

na egoistično 

obnašanje, o.a.). 

(81b) 

 

…povprečno 

gledano v času 

šolanja v redu. (82b) 

 

Da (diskusija v šoli 

o socialni 

odgovornosti, o.a.). 

(83b) 

 

Iskreno ne vem kaj 

ta beseda pomeni 

točno (beseda 

altruizem, o.a.). 

(84b) 

 

Popolnih ljudi 

ni…(85b) 

 

…menim da tudi 

popolnega altruista 

ni. (86b) 

 

Preko maila, ki ga 

mi je posredoval 

profesor. (87b) 

 

Pomagati drugim je 

najvidnejši 

cilj…(88b) 

 

zgled (79b) 

 

 

Pozitiven sestrin 

zgled (80b) 

 

 

Neodločen 

odnos staršev do 

egoističnega 

vedenja hčere v 

otroštvu (81b) 

 

Zgled učiteljev v 

šoli (82b) 

 

 

Pozitiven vpliv 

šole (83b) 

 

 

Nepoznanost 

pojma altruizem 

(84b) 

 

Nepopolnost 

ljudi (85b) 

 

Mnenje o 

altruizmu (86b) 

 

 

Profesor kot vir 

inf. o PD (87b) 

 

Pomoč drugim 

kot najvidnejši 

vzrok za PD 

(88b) 

 

Izkušnja dela v 

tujini kot 

primarni vzrok 

za PD (89b) 

 

Premagovanje 

komunikacijskih 

 

Vpliv šole in 

učiteljev 

(82b, 83b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruizem 

(84b, 85b, 

86b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruizem 

(84b, 85b, 

86b) 
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Kakšna je bila vaša 

motivacija za dokončanje 

programa mednarodnega 

prostovoljnega dela?  

Naučiti medicinsko sestro 

čistiti rano s pripomočki, 

ki jih imajo in iz njih 

napraviti najbolje kar 

lahko. 

 

Kaj Vam v življenju največ 

pomeni? 

Zdravje, ljubezni, sreče, 

mir, zadovoljstvo, veselje, 

smeh. 

 

 

 

 

 

 

…je bilo v meni 

bolj izkusiti delo v 

tujini …(89b) 

 

…premagovati ovire 

glede komunikacije 

z angleščino. (90b) 

 

Otroške sanje. (91b) 

 

Prikaz slik na 

predavanjih…(92b) 

 

…razlaga ter 

zgodbe članic iz 

predhodnih 

odprav…(93b) 

 

… imela megleno 

sliko…(94b) 

 

… si niti nisem 

predstavljala kako 

točno bo to 

potekalo. (95b) 

 

Naučiti medicinsko 

sestro čistiti rano s 

pripomočki, ki jih 

imajo…(96b) 

 

… iz njih napraviti 

najbolje kar lahko. 

(97b) 

 

 

Zdravje, ljubezni, 

sreče, mir, 

zadovoljstvo, 

veselje, smeh. (98b) 

 

ovir kot motiv 

za PD (90b) 

 

Otroške sanje 

kot motiv za PD 

(91b) 

 

Karakteristika 

vzrokov za 

opravljanje 

mednarodnega 

PD (92b) 

 

Karakteristika 

vzrokov za 

opravljanje 

mednarodnega 

PD (93b) 

 

Meglena 

predstava o 

projektu pred 

odhodom v 

tujino (94b) 

 

Nepredstavljanje 

poteka projekta 

(95b) 

 

 Učenje drugih 

kot motivacija 

za dokončanje 

PD (96b) 

 

Motivacija za 

dokončanje PD 

(97b) 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju (98b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju 

(98b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju 

(98b) 
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17.3 PRILOGA 3 – KODIRAN INTERVJU C – MANCA 

 

Transkripcija Relavantni stavki Kode 1.reda Kode 2. 

reda 

Kategorije 

 

 

Katera dela ste opravljali 

preden ste se odločili za 

prostovoljno delo? Kaj 

ste študirali? 

Preden sem se odločila za 

prostovoljno delo sem 

študirala sociologijo na 

Fakulteti za družbene 

vede v Ljubljani. Za EVS 

sem se odločila, ker sem 

si želela izkusiti življenje 

v tujini. Tekom študija 

nisem izkoristila Erasmus 

izmenjave, zato sem po 

informacijah, ki sem jih 

dobila na mladinskih 

izmenjavah (v sklopu 

evropskega programa 

Mladi v akciji), odločila 

da se prijavim na 

prostovoljno delo.  

 

Kaj pri študiji/delu niste 

dobili, kar ste želeli, kaj 

ste pogrešali?  

Pri študiju sem največ 

pogrešala praktično delo.  

 

Kakšno korist ima družba 

od vašega študija 

oziroma dela?  

Menim, da družba na 

splošno nima veliko 

koristi od moje 

izobrazbe. Kar se dela 

tiče, ima lahko družba 

korist le na mikro ravni – 

npr. kot prostovoljka v 

mladinski organizaciji na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študirala 

sociologijo…(1c) 

 

 

Za EVS sem se 

odločila, ker sem si 

želela izkusiti 

življenje v tujini. (2c) 

 

po informacijah, ki 

sem jih dobila na 

mladinskih 

izmenjavah…(3c) 

 

… sem največ 

pogrešala praktično 

delo. (4c) 

 

… družba na splošno 

nima veliko koristi 

od moje izobrazbe. 

(5c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študij (1c) 

 

Želja izkusiti 

življenje v 

tujini kot vzrok 

za PD (2c) 

 

Mladinske 

izmenjave kot 

vir inf. o PD 

(3c) 

 

Pomanjkljivost 

študija (4c) 

 

Izobrazba kot 

šibek doprinos 

družbi (5c) 

 

Delo kot 

doprinos 

družbi na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študij (1c, 4c) 

 

Motivi in 

odločitve za PD 

(2c, 18c, 19c, 

20c, 21c, 22c, 

23c, 24c, 52c, 

53c, 54c, 55c, 

82c, 83c, 84c, 

85c, 86c, 87c, 

88c, 89c, 90c) 

 

Vir inf. o PD 

(3c, 81c) 

 

 

Doprinos družbi 

(5c, 6c) 

 

 

 

Delovne 

izkušnje (7c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delovne 

izkušnje in 

izobrazba (1c, 

4c, 7c, 75c, 

76c) 

 

PD (2c, 

3c,18c, 19c, 

20c, 21c, 22c, 

23c, 24c, 52c, 

53c, 54c, 55c, 
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podeželju.  

 

Katera znanja imate? 

Kakšne delovne izkušnje 

imate? 

Tekom študija sem 

opravljala različna dela 

preko študentskega 

servisa, kot npr. tajnica in 

kurirka v investicijskem 

podjetju, vodenje 

kreativnih delavnic za 

otroke, delo v klicnem 

centru, delo na blagajni v 

marketu Interspar, 

novinarka pri mladinski 

oddaji ŠKL, natakarica v 

dnevnem lokalu. Izkušnje 

sem si najbolj nabrala 

preko prej naštetih del in 

predvsem zdaj v času 

prostovoljstva. Delovne 

izkušnje v povezavi z 

mojim študijem sem 

dobila le preko obvezne 

prakse v zadnjem letniku 

študija.  

  

Kako bi ocenili kakšen 

imate krog prijateljev in 

o čem se pogovarjate?  

Moj krog prijateljev 

sestavljajo v večini moji 

vrstniki, ki so/bodo 

diplomirali. V večini 

delajo, bodisi v redni 

zaposlitvi bodisi preko 

študentskega servisa. 

Pogovarjamo se o 

različnih temah, opažam 

pa da se v zadnjem letu 

(v času diplom) 

pogovarjamo o naših 

planih – iskanje 

zaposlitve, odselitev od 

staršev, tisti resni, ki 

imajo resne partnerje, 

 

…ima lahko družba 

korist le na mikro 

ravni…(6c) 

 

… različna dela 

preko študentskega 

servisa…(7c) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moj krog prijateljev 

sestavljajo v večini 

moji vrstniki, ki 

so/bodo diplomirali. 

(8c) 

 

Pogovarjamo se o 

različnih temah,… 

(9c) 

 

…opažam pa da se v 

mikro ravni 

(6c) 

 

Delovne 

izkušnje preko 

študentskega 

servisa (7c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrstniški krog 

prijateljev pred 

diplomo (8c) 

 

Različne teme 

pogovorov s 

prijatelji (9c) 

 

Pogovor s 

prijatelji o 

načrtih (10c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji (8c, 9c, 

10c, 11c, 12c, 

13c, 14c, 15c, 

16c, 17c, 39c, 

42c, 43c, 44c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruizem (25c, 

26c, 77c, 78c, 

57c, 58c, 59c, 

60c, 61c, 62c, 

63c, 64c, 65c, 

66c, 67c, 68c, 

69c, 70c, 71c, 

81c, 82c, 83c, 

84c, 85c, 86c, 

87c, 88c, 89c, 

90c, 91c, 92c, 

93c) 

 

 

 

Družba (5c, 

6c, 35c, 36c, 

72c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji (8c, 
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tudi že o otrocih… 

 

Bi lahko rekli, da imate s 

prijatelji enake potrebe?  

Ja, lahko bi rekla, da se z 

večino prijateljev 

poistovetim….da smo v 

večini kar na isti valovni 

dolžini, z izjemo tistih, ki 

so že preveč resni ☺ 

Čeprav sem mnenja, da 

nekateri živijo v 

standardnih okvirjih – 

npr. čim prej najti 

partnerja, se poročit in 

imet otroke… 

 

Je tudi kdo od prijateljev 

prostovoljec?  

Ja, so nekateri, ki vsake 

toliko časa sodelujejo kot 

prostovoljci pri projektih, 

ampak le v Sloveniji. Jaz 

sem prva v krogu, ki sem 

odšla v tujino za dalj 

časa.  

 

Je kdo od prijateljev 

opravljal prostovoljno 

delo v tujini?  

Poznam nekatere, ki so 

bili v tujini, ampak to so 

le bolj kot ne znanci. 

 

Mi lahko opišite koga, ki 

je nasprotoval vaši 

odločitvi?  

Nihče ni nasprotoval 

moji odločitvi. Mogoče 

so se nekateri le začudili, 

da grem za dalj časa v 

tujino. Moram reči, da 

sem od vseh dobila 

podporo. 

 

Kateri so dejavniki za 

odločitev- biti 

zadnjem letu 

pogovarjamo o naših 

planih…(10c) 

 

… se z večino 

prijateljev 

poistovetim…(11c) 

 

… smo v večini kar 

na isti valovni 

dolžini,… (12c) 

 

… z izjemo tistih, ki 

so že preveč resni. 

(13c) 

 

… sem mnenja, da 

nekateri živijo v 

standardnih 

okvirjih…(14c) 

 

…so nekateri, ki 

vsake toliko časa 

sodelujejo kot 

prostovoljci pri 

projektih, ampak le v 

Sloveniji. (15c) 

 

Jaz sem prva v 

krogu, ki sem odšla v 

tujino za dalj časa. 

(16c) 

 

Poznam nekatere, ki 

so bili v tujini, 

ampak to so le bolj 

kot ne znanci. (17c) 

 

Nihče ni nasprotoval 

moji odločitvi. (18c) 

 

 

…so se nekateri le 

začudili, da grem za 

dalj časa v tujino. 

(19c) 

 

 

Poistovetenje s 

prijatelji (11c) 

 

Razumevanje s 

prijatelji (12c) 

 

Preresnost 

prijateljev 

(13c) 

 

Življenje 

nekaterih 

prijateljev po 

standardnih 

okvirjih (14c) 

 

Nekateri 

prijatelji 

prostovoljci v 

Sloveniji (15c) 

 

Prva od 

prijateljev 

mednarodna 

prostovoljka 

(16c) 

 

Znanci 

mednarodni 

prostovoljci 

(17c) 

 

 

Podpora 

bližnjih pri 

odločitvi za 

PD (18c) 

 

Začudenje 

bližnjih ob 

odločitvi za 

dolgoročni 

program v 

tujini (19c) 

 

Podpora od 

79c, 80c) 

 

Egoizem (27c, 

28c, 29c, 30c, 

31c, 32c, 51c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljenost 

pomagati 

drugim (33c, 

34c, 40c, 41c, 

45c, 46c, 47c, 

48c, 49c) 

 

 

Družbeno bitje 

(35c, 36c) 

 

 

 

 

Odnos z materjo 

(37c, 38c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9c, 10c, 11c, 

12c, 13c, 14c, 

15c, 16c, 17c, 

39c, 42c, 43c, 

44c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruizem 

(25c, 26c, 77c, 

78c, 79c, 80c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egoizem (27c, 

28c, 29c, 30c, 

31c, 32c, 51c) 

 

 

 

Pripravljenost 

pomagati 

drugim (33c, 

34c, 40c, 41c, 

45c, 46c, 47c, 

48c, 49c) 
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prostovoljec?  

Pomagati drugim, se 

naučiti nove stvari, 

spoznati nove ljudi, deliti 

in prejemati izkušnje in 

znanje…  

 

Opišite, po vašem 

mnenju, najbolj moralno 

dejanje v svojem 

življenju? 

Da 100% pomagaš 

drugemu človeku. Da pri 

pomaganju ne pomisliš 

nase, temveč samo na 

osebo, ki ji pomagaš. 

 

Kaj je za vas egoizem? 

Kakšen je, za vas, 

egoističen človek? 

Egoizem pomeni 

sebičnost, torej da oseba 

deluje samo v svojo prid, 

in se pri tem ne ozira na 

druge. Menim pa, da je v 

človeški naravi egoizem, 

saj večino dejanj, delamo 

sebi v prid, oz. da imamo 

od tega korist. 

 

Ali lahko tem 

značilnostim pripišete 

kako drugo nadpomenko 

(narcis, egocentrist)?  

Lahko bi pripisala 

egoizmu omenjeni 

besedi.  

 

Kako gledate na ljudi, ki 

se egoistično obnašajo do 

drugih?  

Poskušam se jih ogniti, 

vsaj tistih ta težkih.  

 

 

Primer: Blok gori, v 

najvišjem nadstropju na 

… sem od vseh 

dobila podporo. 

(20c) 

 

Pomagati 

drugim,…(21c) 

 

 …se naučiti nove 

stvari,… (22c) 

 

…spoznati nove 

ljudi…(23c) 

 

…deliti in prejemati 

izkušnje in 

znanje…(24c) 

 

Da 100% pomagaš 

drugemu človeku. 

(25c) 

 

…pri pomaganju ne 

pomisliš nase, 

temveč samo na 

osebo, ki ji pomagaš. 

(26c) 

 

 

Egoizem pomeni 

sebičnost. (27c) 

 

… torej da oseba 

deluje samo v svojo 

prid,… (28c) 

 

… ne ozira na druge. 

(29c) 

 

Menim pa, da je v 

človeški naravi 

egoizem, saj večino 

dejanj, delamo sebi v 

prid, oz. da imamo 

od tega korist. (30c) 

 

…bi pripisala 

egoizmu omenjeni 

vseh (20c) 

 

Pomoč drugim 

kot motiv za 

PD (21c) 

 

Učenje kot 

motiv za PD 

(22c) 

 

Spoznavanje 

ljudi kot motiv 

za PD (23c) 

 

Pridobivanje/d

eljenje 

izkušenj/ 

znanja kot 

motiv za PD 

(24c) 

 

Opredelitev 

altruizma (25c) 

 

Lastnost 

altruista (26c) 

 

 

 

Opredelitev 

egoizma (27c) 

 

Opredelitev 

egoista (28c) 

 

Opredelitev 

egoista (29c) 

 

Egoistična 

narava ljudi 

(30c) 

 

 

Narcisem/egoc

entrizem kot 

del egoizma 

(31c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os. lastnosti 

(50c, 56c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD (57c, 58c, 

59c, 60c, 69c, 

91c, 92c, 93c) 

 

 

 

Koristi PD (61c, 

62c, 63c, 64c, 

65c, 66c, 67c, 

68c, 70c, 71c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družina (37c, 

38c, 73c, 74c) 

 

 

 

Os. lastnosti 

(50c, 56c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju (94c) 
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oknu vpije moški. Ali bi 

mu šli pomagati? Ali v 

primeru da ne, bi se 

počutili egoistične? 

Najverjetneje bi v tej 

situaciji poklicala gasilce. 

Ne, se ne bi počutila 

egoistično.  

 

Se počutite povezani z 

drugimi ljudmi? Mislite 

da smo ljudje, drug od 

drugega odvisni? 

Čutim se povezana z 

ljudmi, ki so mi blizu, 

torej z družino in 

prijatelj, ter tudi z ljudmi, 

s katerimi se včasih 

znajdem v podobni 

situaciji (npr. z 

nekaterimi evs 

prostovoljci). Sem 

mnenja, da smo ljudje 

odvisni drug od drugega, 

saj ves čas.  

 

Kdaj ste v življenju 

najbolj pokazali zaupanje 

do nekoga drugega? 

Kakšne lastnosti je imela 

ta oseba?  

Najbrž je bila to moja 

mama, kateri zaupam 

najbolje. Situacije se ta 

moment ne spomnim, 

ampak vem, da se nanjo 

lahko zanesem kadarkoli.  

Lastnosti so zanesljivost, 

trdnost, poštenost, 

dobrost.  

 

Kaj pa izobrazba se vam 

zdi, da s tem ko postajate 

bolj izobraženi, postajate 

tudi bolj dovzetni do 

drugih, potrebnih 

pomoči? 

besedi (narcisem in 

egocentrizem, o.a.).  

(31c) 

 

 

Poskušam se jih 

ogniti… (32c) 

 

…bi v tej situaciji 

poklicala gasilce. 

(33c) 

 

Ne, se ne bi počutila 

egoistično. (34c) 

 

Čutim se povezana z 

ljudmi, ki so mi 

blizu…(35c) 

 

Sem mnenja, da smo 

ljudje odvisni drug 

od drugega, saj ves 

čas. (36c) 

 

 

… moja mama, 

kateri zaupam 

najbolje. (37c) 

 

…se nanjo lahko 

zanesem kadarkoli. 

(38c) 

 

Lastnosti so 

zanesljivost, trdnost, 

poštenost, dobrost. 

(39c) 

 

… so izkušnje bolj 

pomembne za 

izražanje pomoči 

drugih, kot pa 

izobrazba. (40c) 

 

…je pa od človeka 

odvisno, ali je 

dovzeten da daje 

 

 

Odnos do 

egoistov (32c) 

 

Prednost 

kompetentnih 

pri nudenju 

pomoči (33c) 

 

Počutje ob ne 

pomoči (34c) 

 

Občutek 

povezanosti z 

drugimi (35c) 

 

Soodvisnost 

ljudi (36c) 

 

 

Zaupljiv odnos 

z materjo (37c) 

 

Pozitiven 

odnos z 

materjo (38c) 

 

Lastnosti 

prijateljev 

(39c) 

 

Pomembnost 

izkušenj za 

izražanje 

pomoči drugih 

(40c) 

 

Dovzetnost 

posameznika 

da pomoč 

(41c) 

 

 

Pričakovanje 

pomagalnega 

obnašanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga v družbi 

(72c) 

 

 

 

 

Družina (73c, 

74c) 

 

 

 

 

 

Vpliv šole (75c, 

76c) 
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Mislim, da so izkušnje 

bolj pomembne za 

izražanje pomoči drugih, 

kot pa izobrazba. 

Predvsem je pa od 

človeka odvisno, ali je 

dovzeten da daje pomoč 

ali ne.  

 

Se vam zdi, da družba od 

vas pričakuje, da 

opravljate dobra dela? 

Kaj rečejo na to 

prijatelji, svojci, znanci? 

Morda nekateri ljudje 

pričakujejo, nekateri ne. 

Prijatelji, znanci in svojci 

spodbujajo, da pomagam 

drugim. Oz. da si 

pomagamo, drug 

drugemu.  

  

Kako gledate na ljudi, ki 

ne pomagajo drugim? 

Kaj si mislite o njih?  

Pač, to je odločitev 

posameznika, ali pomaga 

ali ne.  

 

Radi pomagate vsem 

ljudem ali le tistim, za 

katere menite, da niso 

sami krivi za svoje 

trpljenje?  

Običajno pomagam 

ljudem, za katere menim, 

da rabijo pomoč. Rada 

pomagam ljudem, ki 

pomagajo tudi meni.  

 

Menite, da če v določeni 

situaciji odklonite pomoč 

žrtvi, da boste imeli 

negativne posledice?  

Ne, če ne pomagam, ne 

menim, da bom zato 

imela negativne 

pomoč ali ne. (41c) 

 

 

Morda nekateri ljudje 

pričakujejo…(42c) 

 

… spodbujajo, da 

pomagam drugim. 

(43c) 

 

…da si pomagamo, 

drug drugemu. (44c) 

 

…to je odločitev 

posameznika, ali 

pomaga ali ne. (45c) 

 

…pomagam ljudem, 

za katere menim, da 

rabijo pomoč. (46c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada pomagam 

ljudem, ki pomagajo 

tudi meni. (47c)  

 

…če ne pomagam, 

ne menim, da bom 

prijateljev 

(42c) 

 

Spodbujanje k 

pomoči (43c) 

 

Solidarnost 

med prijatelji 

(44c) 

 

Osebna 

odločitev 

posameznika 

za dajanje 

pomoči (45c) 

 

Dajanje 

pomoči 

potrebnim 

(46c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pričakovanje 

vračila pomoči 

(47c) 

 

Nič posledic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju (94c) 
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posledice.  

 

Ste se kdaj počutili slabo, 

ko ste odklonili pomoč 

nekomu?  

Ja, sem se že počutila 

slabo, npr. ko klošarju 

nisem dala drobiža na 

ulici.  

  

Kako doživljate stisko 

drugih ljudi?  

Mislim, da sem 

empatična, in če sem 

lahko, sem pomagala 

osebam, katere so 

potrebovale pomoč.  

 

Se vam zdi da vas je 

trpljenje drugih ljudi 

spodbudilo,da hočete 

nekaj napraviti, da bi 

drugim ljudem odpravili 

trpljenje? Mi lahko 

opišete kak dogodek, ki je 

v vas obudil občutek, da 

je nujno potrebno nekaj 

narediti za druge? 

Npr. v času EVSa na 

Portugalskem sem videla, 

da bi bilo lepo pomagati 

otrokom, jim polepšati 

dneve, jim pomagati pri 

učenju ipd.  

 

Lahko opišete o čem 

razmišljate med oziroma 

po opravljenem delu?  

Po opravljenem dobrem 

delu imam dober 

občutek, ker sem naredila 

nekaj dobrega. 

 

Mislite, da se dobre in 

slabe stvari, ki jih 

opraviš v življenju 

vračajo? Kaj ste naredili 

zato imela negativne 

posledice. (48c) 

 

...,sem se že počutila 

slabo ,… (49c) 

 

Mislim, da sem 

empatična…(50c) 

 

…če sem lahko, sem 

pomagala…(51c) 

 

…da bi bilo lepo 

pomagati otrokom,… 

(52c) 

 

… jim polepšati 

dneve,… (53c) 

 

 …jim pomagati pri 

učenju ipd. (54c) 

 

…imam dober 

občutek, ker sem 

naredila nekaj 

dobrega. (55c) 

 

Ja, dobre stvari se 

vračajo, kot tudi 

slabe. (56c) 

 

…sem v tujini 

porabila svoj 

denar…(57c) 

 

…kar je presegalo 

žepnino, sem 

porabljala za 

potovanja in svoj 

prosti čas. (58c) 

 

Odpovedala sem se 

plačljivem delu v 

Sloveniji,… (59c) 

 

 

… dogodkom. (60c) 

ob zavrnitvi 

pomoči (48c) 

 

 

Slabo počutje 

ob odklonitvi 

pomoči (49c) 

 

Emptičnost  

(50c) 

 

Egoistični 

aspekt dajanja 

pomoči (51c) 

 

Pomoč 

otrokom kot 

motiv za PD 

(52c) 

 

Lepšanje dni 

otrokom kot 

motiv za PD 

(53c) 

 

Pomoč pri 

učenju kot 

motiv za PD 

(54c) 

 

Dober občutek 

ob PD (55c) 

 

 

Pomen 

vzrokov in 

posledic (56c) 

 

Materialni 

stroški pri PD 

(57c) 

 

Dejavnosti v 

tujini, poleg 

PD (58c) 

 

Odpovedovanj
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dobrega v življenju in 

vam je življenje dobro 

vrnilo (ali slabega)?  

Ja, dobre stvari se 

vračajo, kot tudi slabe.  

 

Mi lahko poveste vse 

materialne in 

nematerialne stroške, ki 

ste jih imeli z 

opravljanjem 

prostovoljnega dela v 

tujini?  

Vsekakor sem v tujini 

porabila svoj denar, 

ampak kar je presegalo 

žepnino, sem porabljala 

za potovanja in svoj 

prosti čas. 

 

Čemu ste se po vašem 

mnenju 

odpovedali/odpovedovali, 

ko ste delovali 

prostovoljno? 

Odpovedala sem se 

plačljivem delu v 

Sloveniji, marsikaterim 

dogodkom (prijateljskim, 

družinskim).  

 

Kakšne koristi vam je 

prostovoljno delo 

prineslo? 

Vendar sem v tem času 

dobila edinstveno 

izkušnjo, ki je v 

domačem okolju ne bi 

nikoli. Razvila sem svoj 

ustvarjalni čut, toleranco, 

se naučila jezika, dobila 

pozitiven feedback od 

okolja in ljudi – tako, da 

mislim, da to odtehta ves 

trud.  

 

 Kaj ocenjujete, da je bolj 

…dobila edinstveno 

izkušnjo,… (61c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvila sem svoj 

ustvarjalni čut, 

…(62c) 

 

…toleranco,… (63c) 

 

… se naučila 

jezika,… (64c) 

 

…dobila pozitiven 

feedback od okolja in 

e plačljivemu 

delu zaradi PD 

(59c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpovedovanj

e dogodkom 

zaradi PD 

(60c) 

 

Korist PD 

(61c) 

 

Posledica PD 

(62c) 

 

Posledica PD 

(63c) 

 

Posledica PD 

(64c) 
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pomembno pri 

opravljanju 

prostovoljnega dela- 

stroški ali kar vam delo 

»prinese«?  

Kar prinese. 

  

Kako se počutite, ko 

opravljate prostovoljno 

delo?  

Občutek je dober, ko 

narediš nekaj dobrega. V 

mojem primeru sem 

energijo dobivala od 

otrok, kateri so bili v 

času evs res skromni. 

 

Kaj mislite o ljudeh, ki 

opravljajo prostovoljno 

delo?  

O ljudeh, ki opravljajo 

prostovoljno delo menim, 

da so dobri ljudje, ki 

želijo polepšati in 

izboljšati momente 

posameznikov, ki 

potrebujejo pomoč. 

 

In o sebi? Se počutite 

drugače, ko se pogledate 

v ogledalo? 

Če se počutim drugače? 

Niti ne, mogoče le, da 

sem bolj samostojna 

oseba.  

  

Ste odkar delate 

prostovoljno bolj 

samozavestni?  

Da, menim da sem bolj 

samozavestna, že samo 

zaradi določenega 

obdobja, ki sem ga 

preživela v tujini.  

 

Mislite, da s tem ko 

delate prostovoljno 

ljudi. (65c) 

 

Kar prinese (delo, je 

pomembnejše, o.a.). 

(66c) 

 

Občutek je dober, ko 

narediš nekaj 

dobrega. (67c) 

 

…sem energijo 

dobivala od 

otrok…(68c) 

 

 

…menim, da so 

dobri ljudje,… (69c) 

 

…mogoče le, da sem 

bolj samostojna 

oseba. (70c) 

 

 

…menim da sem bolj 

samozavestna…(71c) 

 

… moja vloga v 

družbi ni zato 

pomembnejša, morda 

le na lokalni ravni. 

(72c) 

 

 

Ja, ponavadi so bili 

to sorodniki ali 

znanci. (73c) 

 

Najbrž sem, pa se ne 

spomnim dogodka 

(delovala 

egocentrično v 

otroštvu in bila 

opozorjena, o.a.). 

(74c) 

 

Morda so nam 

učitelji kdaj govorili, 

Posledica PD 

(65c) 

 

 

Pomembnost 

koristi PD 

(66c) 

 

Dober občutek 

ob PD (67c) 

 

Črpanje 

energije pri PD 

(68c) 

 

Lastnosti 

prostovoljcev 

(69c) 

 

Korist PD 

(70c) 

 

 

Samozavest 

kot korist PD 

(71c) 

 

Pomembnejša 

vloga v družbi 

na lokalni 

ravni (72c) 

 

 

 

Pomoč družine 

bližnjim (73c) 

 

 

Odklonilen 

odnos staršev 

do 

egocentričnega 

obnašanja 

hčere (74c) 

 

 Pozitiven 

zgled učiteljev 
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igrate pomembnejšo 

vlogo v družbi? Se vam 

zdi, da se s prostovoljnim 

delom izrazite nasproti 

okolju? Ne, moja vloga v 

družbi ni zato 

pomembnejša, morda le 

na lokalni ravni.  

  

So vaši starši velikokrat 

pomagali drugim? Lahko 

opišete kak tak dogodek? 

Ja, ponavadi so bili to 

sorodniki ali znanci. Npr. 

babica je potrebovala 

prevoz k zdravniku, 

imela finančne težave 

ipd.  

 

Ste kdaj v preteklosti, 

ravnali egocentrično do 

drugih in so vas zaradi 

tega starši opomnili, da 

to ni pravilno?  

Najbrž sem, pa se ne 

spomnim dogodka.  

 

Kakšen zgled pa so vam 

dajali učitelji? Ali ste v 

šoli veliko diskutirali na 

temo socialne 

odgovornosti in pomoči 

sočloveku?  

Morda so nam učitelji 

kdaj govorili, da je lepo 

pomagati drugim. 

Mislim, da nismo veliko 

diskutirali.   

  

Kako definirate pojem 

altruizem, kaj za vas 

pomeni biti altruističen? 

Obstaja, po vašem 

mnenju, popolni altruist?  

Altruist je tisti, ki veliko 

pomaga drugim, in se 

zato morda odreka 

da je lepo pomagati 

drugim. (75c) 

 

Mislim, da nismo 

veliko diskutirali.  

(76c) 

 

…je tisti, ki veliko 

pomaga drugim,… 

(77c) 

… se zato morda 

odreka svojim 

potrebam. (78c) 

 

Menim, da ni 

popolnega altruista. 

(79c) 

 

…oseba v vlogi 

mame, ki bi za 

svojega otroka 

naredila vse. (80c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(75c) 

 

Pomanjkanje 

diskusije na 

temo socialne 

odgovornosti v 

šoli (76c) 

 

Opredelitev 

altruista (77c) 

 

Odrekanje kot 

dela altruizma 

(78c) 

 

Mnenje o 

altruizmu 

(79c) 

 

Mati kot 

primer 

popolnega 

altruista (80c) 
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svojim potrebam. 

Menim, da ni popolnega 

altruista. Mogoče oseba v 

vlogi mame, ki bi za 

svojega otroka naredila 

vse.  

 

Kako ste izvedeli za 

prostovoljno delo ter za 

prostovoljno delo v 

tujini?  

Za EVS sem izvedela na 

udeleženih mladinskih 

izmenjavah v okviru 

programa Mladi v akciji. 

 

Ali ste se odločili za 

prostovoljno delo v tujini 

zaradi vaših interesov ali 

želje pomagati drugim?  

Za prostovoljno delo sem 

se odločila, ker sem 

želela pomagati drugim, 

ter prav tako zaradi 

osebnih interesov – 

spoznavanje kulture, 

jezika, se naučiti novih 

stvari, novih situacij, 

potovati… 

 

Ste razmišljali, zakaj ste 

se odločili za 

prostovoljno delo v 

tujini?  

Za delo v tujini sem se 

odločila, ker je to 

drugačna izkušnja, kot bi 

delo opravljala v 

Sloveniji. 

 

Po katerih 

karakteristikah ste se 

odločevali za dotično 

mednarodno prostovoljno 

delo?  

Za dotično delo sem se 

odločila, ker sem želela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za EVS sem izvedela 

na udeleženih 

mladinskih 

izmenjavah v okviru 

programa Mladi v 

akciji. (81c) 

 

…,ker sem želela 

pomagati drugim,… 

(82c) 

 

… zaradi osebnih 

interesov…(83c) 

 

…spoznavanje 

kulture, …(84c) 

 

…jezika,… (85c) 

 

 …se naučiti novih 

stvari,… (86c) 

 

…novih situacij, 

…(87c) 

 

…potovati. (88c) 

 

…ker je to drugačna 

izkušnja, kot bi delo 

opravljala v 

Sloveniji. (89c) 

 

Za dotično delo sem 

se odločila, ker sem 

želela delati z otroki. 

(90c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladinske 

delavnice kot 

vir inf. o PD 

(81c) 

 

 

Vzrok za PD 

(82c) 

 

 

Osebni interes 

kot motiv za 

PD (83c) 

 

Spoznavanje 

kulture kot 

motiv za PD 

(84c) 

 

Spoznavanje 

jezika kot 

motiv za PD 

(85c) 

 

Učenje kot 

motiv za PD 

(86c) 

 

Soočanje z 

novimi 

situacijami kot 

motiv za PD 

(87c) 

 

Potovanje kot 
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delati z otroki. 

 

Kako ste se počutili pred 

odhodom? 

Pred odhodom sem se 

počutila polna 

pričakovanj, obenem me 

je bilo strah pred novim. 

 

Kakšna je bila vaša 

motivacija za dokončanje 

programa mednarodnega 

prostovoljnega dela?  

Želela sem si dokončati 

program, in tako 

zaključiti projekt. 

 

Kaj Vam v življenju 

največ pomeni?  

V življenju mi najbolj 

pomeni to, da imam 

okrog dobre in poštene 

ljudi, ki me imajo radi.  

 

 

…polna 

pričakovanj,… (91c) 

 

… obenem me je bilo 

strah pred novim. 

(92c) 

 

Želela sem si 

dokončati 

program…(93c) 

 

…mi najbolj pomeni 

to, da imam okrog 

dobre in poštene 

ljudi, ki me imajo 

radi. (94c) 

motiv za PD 

(88c) 

 

Karakteristike 

za odločitev o 

Mednarodnem 

PD (89c) 

 

Karakteristike 

za odločitev o 

mednarodnem 

PD (90c) 

 

Pričakovanja 

pred odhodom 

(91c) 

 

Strah pred 

odhodom (92c) 

 

Izpolnitev 

programa kot 

motivacija za 

dokončevanje 

programa 

(93c) 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju (94c) 
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17.4 PRILOGA 4 – KODIRAN INTERVJU D – KATJA 

 

Transkripcija Relavantni stavki Kode 1.reda Kode 2. 

reda 

Kategorije 

 

 

 

Katera dela ste opravljali 

preden ste se odločili za 

prostovoljno delo?  

Preden sem se odločila za 

mednarodno prostovoljno 

delo sem bila 

prostovoljka pri društvu 

tabornikov, občasno pa 

sem pomagala tudi v 

prijateljičinem 

družinskem podjetju 

(administrativna dela). 

 

Kaj ste študirali?  

Študirala sem 

mednarodne odnose.  

 

Kaj pri študiji/delu niste 

dobili, kar ste želeli, kaj 

ste pogrešali?  

Pri študiju sem - glede na 

smer študija - pogrešala 

ravno ta mednarodni 

praktični del, ki mi ga je 

dalo mednarodno 

prostovoljno delo. 

 

Kakšno korist ima družba 

od vašega študija 

oziroma dela? 

Če gledamo na 

globalizacijo in podiranje 

meja v svetu kot nekaj 

koristnega, potem je to 

tisto, kar od mojega 

študija (in prihodnjega 

dela) družba profitira. 

 

 

 

 

…sem bila 

prostovoljka pri 

društvu tabornikov 

,… (1d) 

 

 

 

Študirala sem 

mednarodne 

odnose. (2d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri študiju sem - 

 

 

 

Tabornica 

(1d) 

 

 

 

 

 

 

Študij (2d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomanjkljivos

 

 

PD (1d, 57d, 

60d, 61d, 67d, 

68d, 84d, 85d, 

86d, 87d) 

 

 

 

 

 

 

Študij (2d, 3d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doprinos družbi 

(4d) 

 

 

Specifična 

znanja (5d, 6d, 

7d, 8d, 9d, 10d, 

11d, 12d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD (1d, 18d, 

19d, 20d, 21d, 

22d, 23d, 24d, 

55d, 56d, 57d, 

60d, 61d, 62d, 

63d, 65d, 66d, 

67d, 68d, 70d, 

80d, 81d, 82d, 

83d, 84d, 85d, 

86d, 87d) 

 

 

Izobrazba (2d, 

3d, 5d, 6d, 7d, 

8d, 9d, 10d, 

11d, 12d, 43d, 

75d) 
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Katera znanja imate?  

Obsežna računalniška 

znanja, govorim 4 tuje 

jezike, znanje dela z 

otroki. 

 

Kakšne delovne izkušnje 

imate? 

Prevajalka iz angleščine 

v slovenščino in obratno, 

tekstopiska, 

administratorka, 

raziskovalka, učiteljica 

angleščine. 

 

Kako bi ocenili kakšen 

imate krog prijateljev in 

o čem se pogovarjate?  

Moj krog prijateljev je 

zelo raznolik. Za vse pa 

je značilno, da se lahko z 

njimi pogovarjam prav o 

vsem - tako o vsakdanjih 

težavah in pripetljajih kot 

o politiki in mednarodnih 

odnosih.  

 

Bi lahko rekli, da imate s 

prijatelji enake potrebe?  

Z nekaterimi imam enake 

potrebe, vendar to ne 

velja za vse prijatelje.  

 

Je tudi kdo od prijateljev 

prostovoljec? Je kdo od 

prijateljev opravljal 

prostovoljno delo v 

tujini? 

Da, med mojimi prijatelji 

so tudi prostovoljci - ena 

izmed njih pa je 

opravljala prostovoljno 

delo v tujini.  

 

Mi lahko opišite koga, ki 

je nasprotoval vaši 

odločitvi? 

glede na smer študija 

- pogrešala ravno ta 

mednarodni praktični 

del… (3d) 

 

Če gledamo na 

globalizacijo in 

podiranje meja v 

svetu kot nekaj 

koristnega, potem je 

to tisto… (korist 

družbi, o.a.) (4d) 

 

Obsežna računalniška 

znanja,…(5d) 

 

…govorim 4 tuje 

jezike,…(6d) 

 

…znanje dela z 

otroki. (7d) 

 

 

 

Prevajalka,…(8d) 

 

…tekstopiska,…(9d) 

 

…administratorka, 

…(10d) 

 

…raziskovalka,…(11

d) 

 

…učiteljica 

angleščine.(12d) 

 

Moj krog prijateljev 

je zelo 

raznolik…(13d) 

 

…se lahko z njimi 

pogovarjam prav o 

vsem. (14d) 

 

 

Z nekaterimi imam 

t študija (3d) 

 

 

 

 

 

Opravljanje 

dela kot 

doprinos 

družbi (4d) 

 

 

 

Računalniška 

znanja (5d) 

 

 

Znanje 

jezikov (6d) 

 

 

Znanje dela z 

otroci (7d) 

 

 

Specifična 

znanja (8d-

12d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raznolik krog 

prijateljev 

(13d) 

 

Raznovrstne 

teme 

pogovorov s 

prijatelji (14d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji (13d, 

14d, 15d, 16d, 

17d, 40d, 41d, 

42d, 45d, 46d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivi in 

odločitve za PD 

(18d, 19d, 20d, 

21d, 22d, 23d, 

24d, 55d, 56d, 

81d, 82d, 83d, 

 

Družba (4d, 

33d, 36d, 37d, 

38d, 71d, 72d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji (13d, 

14d, 15d, 16d, 

17d, 40d, 41d, 

42d, 45d, 46d) 
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Nihče ni nasprotoval 

moji odločitvi - vsi so jo 

podprli. 

 

Kateri so dejavniki za 

odločitev- biti 

prostovoljec?  

Po eni strani sem želela 

izkusiti pomanjkljivosti 

mednarodnega dela in 

pomoči v razvijajočih se 

državah, da bi le-

te jasneje razumela, po 

drugi strani imam od 

nekdaj željo in potrebo 

pomagati drugim, četudi 

to pomeni žrtvovanje 

mojih sredstev in 

prostega časa, po tretji 

strani (vendar najmanj 

pomembni) pa se mi je s 

prostovoljnim delom v 

tujini ponudila tudi lepa 

priložnost za potovanje. 

 

Opišite, po vašem 

mnenju, najbolj moralno 

dejanje v svojem 

življenju? 

Morda ni bilo najbolj 

moralno dejanje, se mi pa 

zdi, da sem z njim veliko 

storila - med potovanjem 

po Keniji sem imela 

priložnost obiskati 

sirotišnico/šolo, kjer sem 

potem namesto 

načrtovanega enega dne 

ostala skoraj cel teden. 

Poleg tega sva s so-

popotnico velik del 

svojih sredstev, 

prihranjenih za 

potovanje, namenili za 

delovanje te sirotišnice, 

obenem pa tudi doma 

organizirali zbiralno 

enake potrebe… 

(15d) 

 

Da, med mojimi 

prijatelji so tudi 

prostovoljci …(16d) 

 

… ena izmed njih pa 

je opravljala 

prostovoljno delo v 

tujini. (17d) 

 

Nihče ni nasprotoval 

moji odločitvi…(18d) 

 

 

 

 

 

…sem želela izkusiti 

pomanjkljivosti 

mednarodnega 

dela…(19d) 

 

…pomoči v razvijajo

čih se 

državah,…(20d) 

 

… da bi le-te jasneje 

razumela,…(21d) 

 

…imam od nekdaj 

željo in potrebo 

pomagati 

drugim,…(22d) 

 

… četudi to pomeni 

žrtvovanje mojih 

sredstev in prostega 

časa,…(23d) 

 

 …se mi je s 

prostovoljnim delom 

v tujini ponudila tudi 

lepa priložnost za 

potovanje. (24d) 

 

 

Podobnost z 

nekaterimi 

prijatelji (15d) 

 

Prijatelji 

prostovoljci 

(16d) 

 

Prijateljica 

mednarodna 

prostovoljka 

(17d) 

 

Podpora 

bližnjih pri 

odločitvi za 

PD (18d) 

 

Izziv kot 

motiv za PD 

(19d) 

 

 

Pomoč 

nerazvitim 

državam kot 

motiv za PD 

(20d) 

 

Izziv kot 

motiv za PD 

(21d) 

 

Potreba 

pomagati kot 

motiv za PD 

(22d) 

 

 

Žrtvovanje za 

PD (23d) 

 

 

Možnost 

potovanja kot 

motiv za PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moralna dejanja 

(25d, 26d) 

 

 

 

 

Egoizem (27d, 

28d, 29d, 30d, 

31d, 32d, 48d, 

49d, 79d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os. lastnosti 

(25d, 26d, 

39d, 44d, 47d, 

50d, 58d, 59d, 

69d, 88d) 

 

 

 

Egoizem (27d, 

28d, 29d, 30d, 

31d, 32d, 48d, 

49d, 79d) 
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akcijo. 

 

 Kaj je za vas egoizem?  

Egoizem zame pomeni 

izključno usmerjenost 

nase, torej kljub 

zavedanju popolno 

ignoriranje potreb in 

zelja drugih ljudi, ki nas 

obdajajo. 

 

Kakšen je, za vas, 

egoističen človek? Ali 

lahko tem značilnostim 

pripišete kako drugo 

nadpomenko (narcis, 

egocentrist)?  

Egoističen človek je torej 

tisti, ki misli zgolj nase in 

v obzir ne jemlje drugih - 

četudi njemu pomembnih 

- ljudi. 

 

Kako gledate na ljudi, ki 

se egoistično obnašajo do 

drugih? 

Ljudi, ki so egoistični do 

drugih skušam razumeti, 

vendar ugotavljam, da je 

to mogoče le do določene 

mere, sicer se mi zdi, da 

to v osnovi niso "dobri" 

ljudje, ker jim manjka 

občutek za solidarnost, ki 

jo zelo cenim.  

 

Primer: Blok gori, v 

najvišjem nadstropju na 

oknu vpije moški. Ali bi 

mu šli pomagati?  

Pomagala bi mu, če bi se 

mi zdelo, da s tem ne 

bom neposredno ogrozila 

svojega življenja. 

 

Ali v primeru da ne, bi se 

počutili egoistične?  

 

 

…s so-popotnico 

velik del svojih 

sredstev, prihranjenih 

za potovanje, 

namenili za delovanje 

te sirotišnice,…(25d) 

 

… obenem pa tudi 

doma organizirali 

zbiralno akcijo. (26d) 

 

…zame pomeni 

izključno usmerjenost 

nase,…(27d) 

 

…kljub zavedanju 

popolno ignoriranje 

potreb in zelja drugih 

ljudi, ki nas 

obdajajo.(28d) 

 

 

…tisti, ki misli zgolj 

nase…(29d) 

 

v obzir ne jemlje 

drugih - četudi njemu 

pomembnih - 

ljudi.(30d) 

 

… skušam 

razumeti…(31d) 

 

…sicer se mi zdi, da 

to v osnovi 

niso "dobri" 

ljudje,…(32d) 

 

… manjka občutek za 

solidarnost, ki jo zelo 

cenim. (33d) 

 

 

 

Pomagala bi mu, če bi 

(24d) 

 

Denarna 

pomoč kot 

moralno 

dejanje (25d) 

 

Zbiralna 

akcija kot 

moralno 

dejanje (26d) 

 

Opredelitev 

egoizma (27d) 

 

 

 

Opredelitev 

egoizma (28d) 

 

 

 

 

 

Opredelitev 

egoista (29d) 

 

 

Neobzirnost 

kot del 

egoizma (30d) 

 

Odnos do 

egoistov (31d) 

 

»nedobra« 

narava 

človeka (32d) 

 

Pomanjkanje 

solidarnosti v 

družbi 

(33d) 

 

 

Pomoč v 

primeru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šibkost družbe 

(33d) 

 

 

 

 

 

Pripravljenost 

za pomoč 

drugim (34d, 

35d, 51d, 52d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družbeno bitje 

(36d, 37d, 38d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravljenost 

pomagati 

drugim (34d, 

35d, 51d, 52d, 

53d, 54d) 
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Sicer se ne bi počutila 

egoistične, če bi bil to 

človek, ki ga ne poznam. 

Verjetno bi bilo drugače, 

če bi to osebo poznala. 

 

Se počutite povezani z 

drugimi ljudmi? 

Počutim se povezana z 

drugimi, vendar seveda 

močneje z ljudmi, ki so 

mi poznani kot z 

neznanci. 

 

Mislite da smo ljudje. 

drug od drugega odvisni?  

Prav tako se mi zdi, da 

smo ljudje v 

socializacijskem smislu 

odvisni drug od drugega, 

vendar ne popolnoma. 

Vedno obstajajo meje 

in naša "odvisnost" ne 

pomeni nujno, da v 

določenih pogojih ne 

moremo preživeti sami. 

 

Kdaj ste v življenju 

najbolj pokazali zaupanje 

do nekoga drugega?  

Zaupanje sem najbolj 

izkazala svoji prijateljici, 

ko sem z njo delila del 

sebe, ki ni poznan 

nikomur drugemu. 

 

Kakšne lastnosti je imela 

ta oseba?  

Ta oseba je 

bila moja najtesnejša 

prijateljica - 

razumevajoča, topla 

oseba z razvitim čutom 

za soljudi, predvsem pa 

zaupljiva. 

  

Kaj pa izobrazba se vam 

se mi zdelo, da s tem 

ne bom neposredno 

ogrozila svojega 

življenja.(34d) 

 

,,,se ne bi počutila 

egoistične, če bi bil to 

človek, ki ga ne 

poznam. (35d) 

 

Počutim se povezana 

z drugimi,…(36d) 

 

…seveda močneje z 

ljudmi, ki so mi 

poznani…(37d) 

 

…se mi zdi, da smo 

ljudje v 

socializacijskem 

smislu odvisni drug 

od drugega, vendar ne 

popolnoma (38d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaupanje sem najbolj 

izkazala svoji 

prijateljici, ko sem z 

njo delila del sebe, ki 

ni poznan nikomur 

drugemu.(39d) 

 

…razumevajoča,…(4

0d) 

 

… topla oseba z 

neogrozitve 

lastnega 

življenja (34d) 

 

 

Počutje pri 

dajanju 

pomoči (35d) 

 

Povezanost z 

drugimi (36d) 

 

Močnejša 

povezanost z 

znanimi 

ljudmi (37d) 

 

 

Delna 

soodvisnost 

ljudi (38d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izkazovanje 

zaupanja kot 

delitev 

skritega dela 

sebe (39d) 

 

 

Lastnost 

prijatelja 

(40d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv izobrazbe 

(43d) 

 

 

 

 

Os. lastnosti 

(39d, 44d, 47d, 

50d, 58d, 59d, 

69d, 86d) 
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zdi, da s tem ko postajate 

bolj izobraženi, postajate 

tudi bolj dovzetni do 

drugih, potrebnih 

pomoči?  

Da, izobrazba se mi zdi 

pomembna v tem oziru. 

 

Se vam zdi, da družba od 

vas pričakuje, da 

opravljate dobra dela?  

Ne obremenjujem s tem, 

kar družba pričakuje od 

mene glede opravljanja 

dobrih del. 

 

Kaj rečejo na to 

prijatelji, svojci, znanci? 

Prijatelji, svojci, znanci 

so veseli mojega dela, 

spodbujajo me, vendar bi 

isto počela tudi, če ne bi 

bila deležna njihove 

podpore. 

 

Kako gledate na ljudi, ki 

ne pomagajo drugim? 

Kaj si mislite o njih?  

Ljudi, ki ne pomagajo 

drugim, vidim kot 

egocentrike - če bi jim 

sicer lahko pomagali. V 

kolikor pomoči ne 

morejo dati iz objektivnih 

razlogov, jih ne obsojam. 

 

Radi pomagate vsem 

ljudem ali le tistim, za 

katere menite, da niso 

sami krivi za svoje 

trpljenje? 

Pomagam rada najprej 

tistim, ki niso sami krivi 

za svoje trpljenje. Tisti, 

ki sami nosijo krivdo, pa 

bi morali biti deležni 

drugačne pomoči - 

razvitim čutom za 

soljudi,…(41d) 

 

 …predvsem pa 

zaupljiva. (42d) 

 

Da, izobrazba se mi 

zdi 

pomembna…(43d) 

 

 

 

Ne obremenjujem 

s tem, kar družba 

pričakuje od 

mene…(44d) 

 

 

Prijatelji, svojci, 

znanci so veseli 

mojega dela,… 

(45d) 

 

…spodbujajo 

me,…(46d) 

 

… vendar bi isto 

počela tudi, če ne bi 

bila deležna njihove 

podpore.(47d) 

 

 

Ljudi, ki ne pomagajo 

drugim, vidim kot 

egocentrike…(48d) 

 

V kolikor pomoči ne 

morejo dati iz 

objektivnih razlogov, 

jih ne obsojam. (49d) 

 

 

Pomagam rada 

najprej tistim, ki niso 

sami krivi za svoje 

trpljenje.(50d) 

 

Lastnost 

prijatelja 

(41d) 

 

Lastnost 

prijatelja 

(42d) 

 

Vpliv 

izobrazbe na 

pripravljenost 

pomagati 

(43d) 

 

Neobremenjen

ost z 

družbenimi 

pričakovanji 

(44d) 

 

Podpora 

bližnjih (45d) 

 

Spodbuda 

bližnjih (46d) 

 

Neobremenjen

ost z mnenjem 

drugih (47d) 

 

Opredelitev 

egocentrikov 

(48d) 

 

 

Odnos do 

egoistov (49d) 

 

 

 

Socialni čut 

(50d) 

 

 

 

Vplivanje na 

lastno usodo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počutje ob 

odklonitvi 

pomoči (53d, 

54d) 
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predvsem bi jim morali 

pojasniti, kako sami 

vplivajo na svojo usodo. 

 

Menite, da če v določeni 

situaciji odklonite pomoč 

žrtvi, da boste imeli 

negativne posledice?  

Če v določeni situaciji 

odklonim pomoč, na 

posledice gledam glede 

na okoliščine - če sem 

pomoč odklonila iz 

objektivnih razlogov, 

mislim, da ne 

bi smela trpeti negativnih 

posledic, če pa so bili 

moji razlogi drugačni, se 

mi zdi, da bi lahko trpela 

negativne posledice.  

 

Ste se kdaj počutili slabo, 

ko ste odklonili pomoč 

nekomu?  

Vsakič, ko odklonim 

pomoč se počutim slabo. 

  

Kako doživljate stisko 

drugih ljudi?  

Stiska drugih me vedno 

prizadene, ker se mi zdi, 

da je na tem svetu dovolj 

sredstev, da bi lahko 

odpravili trpljenje vseh 

ljudi. 

 

Se vam zdi da vas je 

trpljenje drugih ljudi 

spodbudilo, da hočete 

nekaj napraviti, da bi 

drugim ljudem odpravili 

trpljenje?Mi lahko 

opišete kak dogodek, ki je 

v vas obudil občutek, da 

je nujno potrebno nekaj 

narediti za druge? 

Dogodek, ki me je se 

…predvsem bi jim 

morali pojasniti, kako 

sami vplivajo na 

svojo usodo. (51d) 

 

…če sem pomoč 

odklonila iz 

objektivnih razlogov, 

mislim, da ne 

bi smela trpeti 

negativnih 

posledic…(52d) 

 

 

Vsakič, ko odklonim 

pomoč se počutim 

slabo.(53d) 

 

Stiska drugih me 

vedno 

prizadene…(54d) 

 

 

…- ob hudi bolezni in 

nevarni operaciji sem 

bila deležna iskrene 

pomoči drugih, 

nenazadanje pa sem 

prejela več litrov 

darovane krvi. (55d) 

 

Takrat sem si 

zapovedala, da bom 

redno darovala kri in 

na vse mogoče druge 

načine pomagala 

soljudem. (56d) 

 

 

… razmišljam o 

vplivu mojega 

dela,…(57d) 

 

 

…ne vem, če 

verjamem, da se 

dobre/slabe stvari v 

(51d) 

 

 

 

Brez posledic 

ob odklonitvi 

pomoči (52d) 

 

 

 

Slabo počutje 

ob odklonitvi 

pomoči (53d) 

 

Prizadetost ob 

stiski drugih 

(54d) 

 

 

 

Lastna 

bolezen kot 

spodbuda za 

PD (55d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odločitev za 

PD (56d) 

 

 

 

 

 

Razmišljanje 

ob PD (57d) 

 

 

 

Želja po 

vračanju 

dobrih/slabih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koristi PD (62d, 

63d, 65d, 66d, 

70d) 
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dodatno spodbudil 

k pomoči drugim ni bil 

iste narave kot pomoč, ki 

jo sedaj dajem drugim -

 ob hudi bolezni in 

nevarni operaciji sem bila 

deležna iskrene pomoči 

drugih, nenazadanje pa 

sem prejela več litrov 

darovane krvi. Takrat 

sem si zapovedala, da 

bom redno darovala kri 

in na vse mogoče druge 

načine pomagala 

soljudem. 

 

 

Lahko opišete o čem 

razmišljate med oziroma 

po opravljenem delu?  

Med samim delom 

razmišljam o vplivu 

mojega dela, ali dejansko 

koristi ljudem ter 

predvsem ali ljudje sami 

to vidijo in prepoznajo.  

 

Mislite, da se dobre in 

slabe stvari, ki jih 

opraviš v življenju 

vračajo? 

Glede na svoje 

zdravstvene težave v 

mladosti, ne vem, če 

verjamem, da se 

dobre/slabe stvari v 

življenju vračajo, 

vsekakor pa si želim, da 

bi bilo tako in v skladu s 

to zeljo tudi delujem.  

 

Kaj ste naredili dobrega 

v življenju in vam je 

življenje dobro vrnilo (ali 

slabega)?  

Vračanje dobrega in 

slabega v življenju 

življenju vračajo, 

vsekakor pa si želim, 

da bi bilo tako…(58d) 

 

…v skladu s to zeljo 

tudi delujem. (59d) 

 

 

 

 

 

Materialni stroški so 

nanesli verjetno na 

okoli 1500 

evrov…(60d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stvari (58d) 

 

 

Delovanje v 

skladu s 

prepričanjem 

o vračanju 

dobrega/slabe

ga (59d) 

 

 

 

Materialni 

stroški pri PD 

(60d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga v družbi 

(71d, 72d) 

 

 

 

 

 

Starši (73d, 

74d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starši (73d, 

74d) 
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sem do sedaj videla v 

posameznih manjših 

življenjskih dogodkih, ki 

jih je veliko, obenem pa 

so to majhni dogodki. 

 

Mi lahko poveste vse 

materialne in 

nematerialne stroške, ki 

ste jih imeli z 

opravljanjem 

prostovoljnega dela v 

tujini?  

Materialni stroški so 

nanesli verjetno na okoli 

1500 evrov, nematerialni 

stroški pa so predvsem 

čas.  

 

Čemu ste se po vašem 

mnenju 

odpovedali/odpovedovali, 

ko ste delovali 

prostovoljno?  

Na prostovoljno delo ne 

gledam kot na 

odpovedovanje 

čemurkoli. Tudi, če se mi 

je bilo treba čemu 

odpovedati, me to ne 

zanima, saj se mi zdi, da 

sem s tovrstnim delom 

vedno več pridobila. 

 

Kakšne koristi vam je 

prostovoljno delo 

prineslo?  

Gre za 

notranje bogatenje, 

sirjenje obzorij, 

spoznavanje 

drugačnih vrednot in 

kultur, ki jih je težko 

doseči drugače.  

 

Kaj ocenjujete, da je bolj 

pomembno pri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…nematerialni stroški 

pa so predvsem 

čas. (61d) 

 

 

 

 

…saj se mi zdi, da 

sem s tovrstnim 

delom vedno več 

pridobila.(62d) 

 

 

Gre za 

notranje bogatenje, 

…(63d) 

 

…sirjenje 

obzorij,…(64d) 

 

… spoznavanje 

drugačnih vrednot 

…(65d) 

 

… kultur, ki jih je 

težko doseči 

drugače. (66d) 

 

Ob opravljanju 

prostovoljnega dela 

se počutim dobro, če 

se mi zdi, da imajo 

ljudje, …od tega 

dejansko korist.(67d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nematerialni 

stroški pri PD 

(61d) 

 

 

 

 

 

Koristi PD 

(62d) 

 

 

 

 

Korist PD 

(63d) 

 

 

 

Korist PD 

(64d) 

 

 

Korist PD 

(65d) 

 

 

 

Korist PD 

(66d) 

 

 

Pogojenost 

počutja pri PD 

(67d) 

 

 

Šibkost 

šolskega 

sistema (75d) 

 

 

 

Altruizem (76d, 

77d, 78d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir inf. o PD 

(80d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altruizem 

(76d, 77d, 

78d) 
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opravljanju 

prostovoljnega dela- 

stroški ali kar vam delo 

»prinese«? 

Bolj pomembno je tisto, 

kar delo prinese. 

 

Kako se počutite, ko 

opravljate prostovoljno 

delo?  

Ob opravljanju 

prostovoljnega dela se 

počutim dobro, če se mi 

zdi, da imajo ljudje, ki 

jim pomagam od tega 

dejansko korist. 

 

Kaj mislite o ljudeh, ki 

opravljajo prostovoljno 

delo? 

Ljudi, ki opravljajo 

prostovoljno delo, zelo 

cenim, če to počnejo iz 

pravih razlogov, tj. 

pomoči. 

 

In o sebi? Se počutite 

drugače, ko se pogledate 

v ogledalo? 

O sebi se trudim imeti 

dobro mnenje, čeprav 

vem, da bi lahko pogosto 

storila se več. 

 

 Ste odkar delate 

prostovoljno bolj 

samozavestni?  

Ne bi rekla, da je 

prostovoljno 

delo posebej vplivalo na 

mojo samozavest. 

 

Mislite, da s tem ko 

delate prostovoljno 

igrate pomembnejšo 

vlogo v družbi? 

Morda moja vloga ni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljudi, ki opravljajo 

prostovoljno delo, 

zelo cenim, če to 

počnejo iz pravih 

razlogov…(68d) 

 

O sebi se trudim imeti 

dobro mnenje…(69d) 

 

 

 

 

.  

 

 

 

Ne bi rekla, da je 

prostovoljno 

delo posebej vplivalo 

na mojo 

samozavest.(70d) 

 

… ni pomembnejša, 

je pa vsekakor 

aktivnejša. 

(71d) 

 

 

… vsekakor je 

izražanje nasproti 

okolju, je vračanje 

dela sebe.(72d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odnos do 

prostovoljcev 

(68d) 

 

 

 

Dobro mnenje 

o sebi (69d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv PD na 

samozavest 

(70d) 

 

Aktivnejša 

vloga v družbi 

(71d) 

 

S PD 

izražanje 

nasproti 

okolju (72d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju (88d) 
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pomembnejša, je pa 

vsekakor aktivnejša. 

 

Se vam zdi, da se s 

prostovoljnim delom 

izrazite nasproti okolju? 

Da, prostovoljno delo 

vsekakor je izražanje 

nasproti okolju, je 

vračanje dela sebe. 

  

So vaši starši velikokrat 

pomagali drugim? 

Starši so se po svojih 

močeh trudili pomagati 

drugim, vendar ne nujno 

vedno. 

 

Lahko opišete kak tak 

dogodek? Ste kdaj v 

preteklosti, ravnali 

egocentrično do drugih 

in so vas zaradi tega 

starši opomnili, da to ni 

pravilno?  

Da, kot otrok sem kdaj 

ravnala egocentrično in 

starši so me opomnili, da 

to ni prav. 

 

Kakšen zgled pa so vam 

dajali učitelji? Ali ste v 

šoli veliko diskutirali na 

temo socialne 

odgovornosti in pomoči 

sočloveku?  

Isto je veljalo za učitelje, 

čeprav o pomoči 

sočloveku nismo v šoli 

nikoli veliko govorili.  

  

Kako definirate pojem 

altruizem, kaj za vas 

pomeni biti altruističen?  

Altruizem je zame 

nasprotje egocentrizma, 

gre za lastnost, ko je 

 

 

Starši so se po svojih 

močeh trudili 

pomagati drugim, 

vendar ne nujno 

vedno.(73d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da, kot otrok sem 

kdaj ravnala 

egocentrično in starši 

so me opomnili, da to 

ni prav (74d) 

 

 

…čeprav o pomoči 

sočloveku nismo v 

šoli nikoli veliko 

govorili. (75d) 

 

Altruizem je zame 

nasprotje 

egocentrizma,…(76d) 

 

…lastnost, ko je 

človek pripravljen 

popolnoma razdati 

samega sebe, da 

bi pomagal 

drugemu.(77d) 

Selektivno 

pomaganje 

staršev (73d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odklonilen 

odnos staršev 

do 

egocentričneg

a obnašanja 

otroka (74d) 

 

Pomanjkanje 

diskusije o 

pomoči v šoli 

(75d) 

 

Altruizem kot 

nasprotje 

egocentrizma 

(76d) 

 

 

Opredelitev 

altruista (77d) 

 

Obstoj 

popolnih 

altruistov 
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človek pripravljen 

popolnoma razdati 

samega sebe, da 

bi pomagal drugemu. 

 

Obstaja, po vašem 

mnenju, popolni altruist?  

Da, popolni altruisti po 

mojem mnenju še 

obstajajo - čeprav so 

izjemno redki, pri večini 

se za njihovimi dejanji 

vedno skriva dodatna 

agenda. 

 

Kako ste izvedeli za 

prostovoljno delo ter za 

prostovoljno delo v 

tujini?  

Preko prijateljice iz 

faksa. 

 

Ali ste se odločili za 

prostovoljno delo v tujini 

zaradi vaših interesov ali 

želje pomagati drugim?  

Za prostovoljno delo v 

tujini sem se primarno 

odločila zaradi zelje 

pomagati drugim, čeprav 

sem se tem širila tudi 

lastna obzorja. 

 

Ste razmišljali, zakaj ste 

se odločili za 

prostovoljno delo v 

tujini? Po katerih 

karakteristikah ste se 

odločevali za dotično 

mednarodno prostovoljno 

delo?  

Sem kritično ocenila 

svojo odločitev za delo v 

tujini. Najpomembnejša 

karakteristika je bila 

dejansko delo, ki ga bo 

treba opravljati - torej, ali 

 

Da, popolni altruisti 

po mojem mnenju še 

obstajajo…(78d) 

 

…pri večini se za 

njihovimi dejanji 

vedno skriva dodatna 

agenda. (79d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preko prijateljice iz 

faksa. (80d) 

 

 

…sem se primarno 

odločila zaradi zelje 

pomagati 

drugim,…(81d) 

 

… čeprav sem se tem 

širila tudi lastna 

obzorja.(82d) 

 

 

…ali imam ustrezne 

sposobnosti in znanja, 

da bo moj doprinos 

(78d) 

 

 

Egoistična 

narava ljudi 

(79d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijatelji kot 

vir inf. o PD 

(80d) 

 

 

Želja 

pomagati kot 

motiv za PD 

(81d) 

 

Širjenje 

obzorij kot 

motiv za PD 

(82d) 

 

 

Karakteristike 
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imam ustrezne 

sposobnosti in znanja, da 

bo moj doprinos dejansko 

kaj pomenil. 

 

Kako ste se počutili pred 

odhodom?  

Živčno, nervozno, a 

hkrati ponosno. 

 

Kakšna je bila vaša 

motivacija za dokončanje 

programa mednarodnega 

prostovoljnega dela?  

Pretirane dodatne 

motivacije nisem 

potrebovala. 

 

Kaj Vam v življenju 

največ pomeni? 

V življenju mi največ 

pomeni notranja sreča in 

zadovoljstvo, ki jo 

dobimo iz različnih virov 

- tudi tovrstnega dela. 

 

dejansko kaj 

pomenil.(83d) 

 

 

 

 

Živčno,…(84d) 

 

 

… nervozno, …(85d) 

 

 

 

…a hkrati ponosno. 

(86d) 

 

Pretirane dodatne 

motivacije nisem 

potrebovala. (87d)  

 

 

 

…mi največ pomeni 

notranja sreča in 

zadovoljstvo …(88d) 

za odločitev o 

PD (83d) 

 

 

 

 

Živčnost pred 

odhodom v 

tujino (84d) 

 

Živčnost pred 

odhodom v 

tujino (85d) 

 

Ponos pred 

odhodom v 

tujino (86d) 

 

Notranja 

motivacija za 

dokončanje 

PD (87d) 

 

Pomembni 

aspekti v 

življenju (88d) 
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17.5 PRILOGA 5 – NABOR VPRAŠANJ ZA INTERVJUJE 

- Katera dela ste opravljali preden ste se odločili za prostovoljno delo? Kaj ste študirali? 

- Kaj pri študiji/delu niste dobili, kar ste želeli, kaj ste pogrešali? 

- Kakšno korist ima družba od vašega študija oziroma dela?  

- Katera znanja imate? 

- Kakšne delovne izkušnje imate? 

- Kako bi ocenili kakšen imate krog prijateljev in o čem se pogovarjate?  

- Bi lahko rekli, da imate s prijatelji enake potrebe? 

- Je tudi kdo od prijateljev prostovoljec? Je kdo od prijateljev opravljal prostovoljno 

delo v tujini?  

- Mi lahko opišite koga, ki je nasprotoval vaši odločitvi? 

- Kateri so dejavniki za odločitev- biti prostovoljec?  

- Opišite, po vašem mnenju, najbolj moralno dejanje v svojem življenju?  

- Kaj je za vas egoizem? Kakšen je, za vas, egoističen človek?  

- Ali lahko tem značilnostim pripišete kako drugo nadpomenko (narcis, egocentrist)?  

- Kako gledate na ljudi, ki se egoistično obnašajo do drugih?  

- Primer: Blok gori, v najvišjem nadstropju na oknu vpije moški. Ali bi mu šli 

pomagati? Ali v primeru da ne, bi se počutili egoistične?  

- Se počutite povezani z drugimi ljudmi? Mislite da smo ljudje, drug od drugega 

odvisni?  

- Kdaj ste v življenju najbolj pokazali zaupanje do nekoga drugega? Kakšne lastnosti je 

imela ta oseba?  

- Kaj pa izobrazba - se vam zdi, da s tem ko postajate bolj izobraženi, postajate tudi bolj 

dovzetni do drugih, potrebnih pomoči?  

- Se vam zdi, da družba od vas pričakuje, da opravljate dobra dela? Kaj rečejo na to 

prijatelji, svojci, znanci?  

- Kako gledate na ljudi, ki ne pomagajo drugim? Kaj si mislite o njih? 

- Radi pomagate vsem ljudem ali le tistim, za katere menite, da niso sami krivi za svoje 

trpljenje?  

- Menite, da če v določeni situaciji odklonite pomoč žrtvi, da boste imeli negativne 

posledice? Ste se kdaj počutili slabo, ko ste odklonili pomoč nekomu? 
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- Kako doživljate stisko drugih ljudi? Se vam zdi, da vas je trpljenje drugih ljudi 

spodbudilo, da hočete nekaj napraviti, da bi drugim ljudem odpravili trpljenje?  

- Mi lahko opišete kak dogodek, ki je v vas obudil občutek, da je nujno potrebno nekaj 

narediti za druge?  

- Lahko opišete o čem razmišljate med oziroma po opravljenem delu?  

- Mislite, da se dobre in slabe stvari, ki jih opraviš v življenju, vračajo?  

- Kaj ste naredili dobrega v življenju in vam je življenje dobro vrnilo (ali slabega)?  

- Mi lahko poveste vse materialne in nematerialne stroške, ki ste jih imeli z 

opravljanjem prostovoljnega dela v tujini?  

- Čemu ste se po vašem mnenju odpovedali/odpovedovali, ko ste delovali prostovoljno?  

- Kakšne koristi vam je prostovoljno delo prineslo? 

- Kaj ocenjujete, da je bolj pomembno pri opravljanju prostovoljnega dela- stroški ali 

kar vam delo »prinese«?  

- Kako se počutite, ko opravljate prostovoljno delo?  

- Kaj mislite o ljudeh, ki opravljajo prostovoljno delo? 

- In o sebi? Se počutite drugače, ko se pogledate v ogledalo?  

- Ste odkar delate prostovoljno bolj samozavestni? 

- Se vam zdi, da se s prostovoljnim delom izrazite nasproti okolju?  

- Mislite, da s tem, ko delate prostovoljno, igrate pomembnejšo vlogo v družbi?  

- So vaši starši velikokrat pomagali drugim?  

- Lahko opišete kak tak dogodek? 

- Ste kdaj v preteklosti ravnali egocentrično do drugih in so vas zaradi tega starši 

opomnili, da to ni pravilno?   

- Kakšen zgled pa so vam dajali učitelji? Ali ste v šoli veliko diskutirali na temo 

socialne odgovornosti in pomoči sočloveku? 

- Kako definirate pojem altruizem, kaj za vas pomeni biti altruističen?  

- Obstaja, po vašem mnenju, popolni altruist? 

- Kako ste izvedeli za prostovoljno delo ter za prostovoljno delo v tujini?  

- Ali ste se odločili za prostovoljno delo v tujini zaradi vaših interesov ali želje 

pomagati drugim?  

- Ste razmišljali, zakaj ste se odločili za prostovoljno delo v tujini?  
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- Po katerih karakteristikah ste se odločevali za dotično mednarodno prostovoljno delo?  

- Kako ste se počutili pred odhodom?  

- Kakšna je bila vaša motivacija za dokončanje programa mednarodnega prostovoljnega 

dela?  

- Kaj Vam v življenju največ pomeni? 
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17.6 PRILOGA 6 - ETIČNI KODEKS ORGANIZIRANEGA 

PROSTOVOLJSTVA 

 

 

UVOD 
Etični kodeks organiziranega prostovoljstva izhaja iz Ustave in zakonov Republike Slovenije, 

določil in načel Splošne deklaracije o prostovoljstvu, ki jo je sprejela Mednarodna zveza 

prostovoljcev leta 1990 v Parizu, Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah iz leta 

1948, Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih 

mednarodnih sporazumov s področja človekovih pravic, odgovornosti do narave in živih bitij, 

ki jih je Slovenija podpisala ali ratificirala, kakor tudi iz bogate zgodovine prostovoljstva na 

Slovenskem. Etični kodeks zavezuje vse prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske 

organizacije. Kodeks predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih 

prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije upoštevali pri svojem delu. 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez materialnih koristi 

opravlja posameznica/posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist. 

Prostovoljka/prostovoljec je posameznica/posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo. 

Posameznik je lahko (istočasno oz. izmenoma) prostovoljka/prostovoljec, 

uporabnica/uporabnik ali organizatorica/organizator prostovoljskega dela. Za organizirano 

prostovoljsko delo se šteje prostovoljsko delo, ki se izvaja v okviru dejavnosti pravnih oseb, 

katerih delovanje oziroma programi, v katere so vključeni prostovoljke/ prostovoljci, so v 

skladu z zakonom opredeljeni kot nepridobitni. Prostovoljske organizacije so organizacije 

(nevladne organizacije in/ali javni zavodi), ki pri svojem delu v pretežni meri uporabljajo tudi 

prostovoljce, jih za to delo same pridobivajo in usposabljajo in to v korist te organizacije, v 

dobro drugih ali za skupno javno korist. Organizatorji prostovoljskega dela pa so organizacije 

(nevladne in/ali javni zavodi), ki same pridobivajo in usposabljajo prostovoljce za 

organizirano prostovoljsko delo v svojih programih in programih drugih izvajalcev, ter 

organizacije, ki pri svojem delu uporabljajo organizirane skupine prostovoljcev iz vrst 

prostovoljskih organizacij. 

 

Kodeks temelji na vzajemnem spoštovanju vseh vključenih v proces prostovoljskega dela. 

Prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije pri prostovoljskem delu z ljudmi 
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spoštujejo pravice in posebnosti vseh, ne glede na raso, barvo kože, spol, starost, narodnostno 

ali etnično poreklo, jezik, gmotni ali družbeni položaj, življenjski stil, spolno, politično ali 

versko usmerjenost, socialni izvor, zmanjšane duševne ali telesne sposobnosti ali na kakšne 

druge okoliščine. 

 

SPLOŠNA ETIČNA NAČELA 

A. ORGANIZACIJE 

1. Organizacija seznani prostovoljko/prostovoljca z etičnim kodeksom, pravili 

delovanja organizacije in organiziranostjo prostovoljskega dela. Po potrebi poskrbi 

za pojasnila o vsebini posameznih določil kodeksa. S prostovoljko/prostovoljcem 

sklene dogovor o medsebojnem sodelovanju. 

2. Pri osebah, mlajših od petnajst let, in osebah z zmanjšano opravilno sposobnostjo 

organizacije pridobijo pisno soglasje njihovih staršev oz. skrbnikov, tako za 

opravljanje prostovoljskega dela kot tudi za prejemanje prostovoljske pomoči. 

3. Organizacije spoštujejo svobodno odločitev prostovoljke/prostovoljca za 

vključitev v prostovoljstvo in za prekinitev sodelovanja v njem. 

4. Organizacija ustrezno usposobi prostovoljko/prostovoljca za opravljanje 

prostovoljskega dela. Posreduje ji/mu informacije in temeljna znanja za naloge, s 

katerimi se bo srečala/srečal pri svojem delu. 

5. Organizacija se lahko glede na naravo dela odloča o primernosti 

prostovoljke/prostovoljca za določeno delo in jo/ga po potrebi preusmeri ali ji/mu 

pomaga pri izbiri drugega ustreznega prostovoljskega dela. 

6. Organizacija poskrbi, da so o vlogi prostovoljke/prostovoljca seznanjeni vsi v 

organizaciji in vsi vključeni v delo, ki ga prostovoljka/prostovoljec opravlja. 

7. Organizacija poskrbi za prepoznavnost prostovoljke/prostovoljca z ustreznim 

simbolom, izkaznico ali čim drugim. 

8. Organizacija in prostovoljka/prostovoljec sooblikujeta program prostovoljskega 

dela in pogoje za njegovo izvajanje. 

9. V času sodelovanja organizacija nudi prostovoljki/prostovoljcu podporo in sprotno 

ocenjevanje njenega/njegovega dela. 
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10. Organizacija je odgovorna za izvajanje programov prostovoljskega dela in še 

posebej za zaščito mladoletnih prostovoljcev/prostovoljk. 

11. Organizacija izdaja potrdila o opravljenem usposabljanju in prostovoljskem delu. 

 

B. PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC 

1. Prostovoljka/prostovoljec ima pravico in dolžnost biti seznanjen in razumeti etični 

kodeks organiziranega prostovoljstva. 

2. Prostovoljka/prostovoljec upošteva vse dogovore in pravila organizacije ter deluje 

v skladu z njenimi cilji in načeli. 

3. Prostovoljka/prostovoljec sodeluje z vsemi, vključenimi v prostovoljsko delo, ki 

ga izvaja. Med seboj si pomagajo in usklajujejo svoje delo za blaginjo 

uporabnic/uporabnikov in drugih, vključenih v prostovoljsko delo. 

4. Ob strokovnih, moralnih ali drugih dilemah se prostovoljka/prostovoljec posvetuje 

z odgovornimi za delo, ki ga opravlja. 

5. Prostovoljka/prostovoljec poroča o svojem prostovoljskem delu odgovorni osebi 

za to delo. 

6. Prostovoljki/prostovoljcu organizacija pravočasno zagotovi vse potrebne 

informacije za kakovostno opravljanje organiziranega prostovoljskega dela. 

7. Prostovoljka/prostovoljec uporabnici/uporabniku (ali skrbnici/skrbniku) že na 

začetku sodelovanja na razumljiv način posreduje vse pomembne osnovne 

informacije o njunem medsebojnem sodelovanju ter o pravicah 

uporabnice/uporabnika. Uporabnica/uporabnik, (skrbnica/skrbnik) in 

prostovoljka/prostovoljec dosežeta soglasje (praviloma ustno, izjemoma pisno) o 

medsebojnem sodelovanju. 

8. Prostovoljka/prostovoljec spoštuje pravico uporabnic/uporabnikov do svobode 

odločanja, izbire ali zavrnitve in hkrati ščiti interese uporabnic/uporabnikov. 

9. Prostovoljka/prostovoljec pri delu z uporabnikom ne vsiljuje svojih političnih, 

verskih ali drugih osebnih prepričanj. Ne zlorablja svojega odnosa z 

uporabnico/uporabnikom za zadovoljitev svojih čustvenih, seksualnih, finančnih 

ali drugih potreb. Ne izsiljuje in ne vrši fizičnega ali psihičnega nasilja nad 

uporabnico/uporabnikom. 
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10. Pri svojem delu in v dialogu z uporabnico/uporabnikom prostovoljka/prostovoljec 

spoštuje njeno/njegovo osebnost, stališča, vrednote, čustveno doživljanje in 

njene/njegove življenjske okoliščine. 

11. Prostovoljka/prostovoljec varuje blaginjo uporabnic/uporabnikov in drugih, 

vključenih v organizirano prostovoljsko delo. Upošteva vse zdravstvene in 

varnostne standarde in ukrepe, da bi preprečil-a poškodbe ali prenos bolezni na 

uporabnike ali druge ter preprečuje kakršnokoli oškodovanje vseh vključenih. 

12. Prostovoljka/prostovoljec upošteva zaupnost podatkov (zbiranje in posredovanje) 

vsakega, tudi bivšega uporabnika/uporabnice. Lahko zbira le tiste osebne podatke, 

ki jih potrebuje za svoje delo. Tretji pristojni osebi lahko posreduje podatke le: 

- če je uporabnica/uporabnik (ali skrbnica/skrbnik) 

informirana/informiran o namenu zbiranja podatkov in da svoje pisno 

soglasje; 

- če tako določa zakon; 

- v izjemnih primerih, če s tem prepreči življenjsko ali drugo hujšo 

nevarnost. 

Razen v izjemnih primerih se v svoji prostovoljski organizaciji oz. pri organizatorju 

prostovoljskega dela o tem prej posvetuje z odgovornim za delo, ki ga opravlja. 

13. Prostovoljka/prostovoljec skrbi za ugled prostovoljstva in prostovoljskih 

organizacij oz. organizatorjev prostovoljskega dela. Svoje delo javno predstavlja 

na način, ki ne zavaja javnosti, ni lažen, ne podcenjuje dela drugih prostovoljk in 

prostovoljcev ter organizacij. S svojimi izjavami ne škodi ugledu 

uporabnika/uporabnikov. 

14. V primeru, da prostovoljka/prostovoljec pri svojem delu ali v svoji organizaciji 

opazi kršitev načel tega kodeksa, na to najprej opozori odgovorne v svoji 

organizaciji - razen, če nujnost situacije ne zahteva drugačnega ukrepanja. 

 

II. ETIČNA KOMISIJA 

O kršitvah etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva presoja pri vsaki prostovoljski 

organizaciji in/ali pri organizatorju prostovoljstva organ, pristojen za takšno razsojanje. 

Organizacija se lahko obrne tudi na skupno Etično komisijo prostovoljskih organizacij in 
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organizatorjev prostovoljstva, ki je sestavljena iz 5 do 11 predstavnic/predstavnikov različnih 

organizacij in ki jo imenuje Kongres prostovoljstva za mandat dveh let oz. Do naslednjega 

zasedanja kongresa. Kongres določi prvo organizacijo kot koordinatorico tehnične podpore za 

delo te komisije. Kasneje Kongres prostovoljstva lahko sprejme odločitev o morebitni 

spremembi organizacije kot koordinatorice tehnične podpore za njeno delo. 

 

Etična komisija ob konstituiranju sprejme tudi poslovnik (pravilnik) za svoje delovanje in ga 

v vednost pošlje vsem organizacijam, ki so pristopile k Etičnemu kodeksu prostovoljstva. Na 

Etično komisijo se lahko obrne prostovoljska organizacija oz. Organizator prostovoljstva, ki 

želi pridobiti mnenje ali oceno o vprašanjih in dilemah, povezanih z Etičnim kodeksom 

organiziranega prostovoljstva. Na Etično komisijo se lahko pisno obrne tudi vsaka 

posameznica/posameznik, če ni zadovoljna/zadovoljen s presojo prostovoljske organizacije, v 

kateri ali za katero opravlja prostovoljsko delo. Etična Komisija sprejema ocene, stališča, 

mnenja in predloge na osnovi konsenza. O svojih ocenah in odločitvah obvesti 

pobudnico/pobudnika postopka. 

 

3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva so sprejeli udeleženke in udeleženci VI. 

Slovenskega kongresa prostovoljstva v Sežani 14. januarja 2006 in se smiselno uporablja od 

dneva sprejetja. Vsaka prostovoljska organizacija in organizatorica/organizator 

prostovoljskega dela lahko podpiše pristop k Etičnemu kodeksu organiziranega 

prostovoljstva. Pisno sporočilo o podpisu pošlje skupni Etični komisiji organiziranega 

prostovoljstva na sedež organizacije, določene kot koordinatorico za tehnično podporo Etični 

komisiji, v roku 8 dni od takrat, ko so take odločitve sprejeli na ustreznem organu. Vse 

morebitne kasnejše spremembe in dopolnitve Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva 

in kadrovske sestave skupne Etične komisije se sprejemajo po enakem postopku kot temeljno 

besedilo oz. sestav. 

 

 

 

 


