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POVZETEK:
Demografske spremembe ter spremembe socialnih in gospodarskih razmer vzpostavljajo nova
tveganja, ki v večji meri prizadenejo starejše. Zato postaja izobraževanje in učenje za starejše
vedno bolj pomembno, saj jim lahko omogoča družbeno vključenost ter načine za
vzpostavljanje socialnih omrežij, ki so vir socialne opore. Raziskave pri nas in v tujini kažejo
na majhen delež starejših, ki se udeležujejo organiziranega izobraževanja. Izobražujejo se
predvsem premožnejši starejši z višjo stopnjo izobrazbe, ki pogosteje živijo v mestih in so
zelo verjetno ženskega spola. Raziskave v Avstraliji so pokazale, da se moški raje učijo na
drugačne načine in se redko vključujejo v organizirano izobraževanje, zato smo želeli
raziskati vlogo prostovoljskih organizacij, natančneje društev, pri učenju in druženju starejših
moških v izbrani lokalni skupnosti. Najprej smo proučili stanje društev v izbrani lokalni
skupnosti, nato pa s študijo primera proučili dve društvi v izbrani lokalni skupnosti s
prevladujočim deležem moških med njihovimi člani, katerih pomemben del predstavljajo tudi
starejši moški. Rezultati so pokazali, da v izbrani lokalni skupnosti obstaja majhno število
društev s prevladujočim deležem starejših moških med njihovimi člani. Čeprav izobraževalne
dejavnosti organizirajo le nekatera društva, se priložnostno in naključno učenje pojavlja v
večini društev. Članstvo v društvih ima pozitiven prispevek h kakovosti življenja in blaginji
starejših moških ter krepi njihova socialna omrežja. Omogoča jim povezovanje z vrstniki in
drugimi generacijami ter ohranjanje povezanosti z lokalno skupnostjo, hkrati pa jim daje
priložnost, da so dejavni in se počutijo koristne ter spoštovane. Ciljna skupina starejših
moških je bila v izobraževanju odraslih do zdaj spregledana, saj so le redki opozarjali na
specifičnost njenih potreb po izobraževanju in učenju, zato so nadaljnje razprave in raziskave
tega področja še potrebne.
KLJUČNE BESEDE: starejši, starejši moški, društva, skupnost, učenje, druženje
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ABSTRACT:
Demographic changes and changes of social and economic conditions have created new risks,
which largely affect older adults. Education and learning are therefore becoming increasingly
important for older adults because they may facilitate social inclusion and ways to establish
social networks, which are a source of social support. Research in Slovenia and abroad have
shown a small proportion of older adults participating in organized education. Those who are
participating are primarily wealthier older adults with higher levels of education, which often
live in cities and are very likely female. Studies in Australia have shown that men prefer
different venues of learning and rarely involve in organized education, this is why we wanted
to investigate the role of voluntary organizations, specifically associations, in learning and
socializing of older men in selected local community. We used quantitative approach to study
the state of voluntary organizations in selected local community and qualitative approach,
specifically a case study, to examine two associations in selected local community with a
dominant share of men among their members, where older men also represent an important
part. The results showed that in the selected local community, there is a small number of
associations with a dominant share of older men among their members. Although educational
activities are organized in only some associations, informal and incidental learning occurs in
most of associations. Membership in associations has a positive contribution to the quality of
life and well-being of older men and reinforces their social networks. It allows them to
connect with their peers and other generations, and to stay connected with the local
community, while giving them the opportunity to be active and feel useful and respected.
Until recently the target group of elderly men has been ignored in adult education. Only few
research have highlighted the specific needs of older men in education and learning, so further
discussions and research in this field are still needed.
KEY WORDS: older adults, older men, voluntary associations, community, learning,
socializing
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UVOD
Danes je v Evropi »skoraj štirikrat več starih ljudi, kot jih je bilo v času otroštva sedanjih
najstarejših Evropejcev, v naslednjih letih pa se bo njihov delež še skoraj podvojil« (Ramovš
2003, str. 21). »Staranje prebivalstva poteka že desetletja in se bo v naslednjih desetletjih
nadaljevalo, zato je nadaljnje prilagajanje družbe spreminjajoči se starostni sestavi
prebivalstva nujno« (Šircelj 2009, 40). Tovrstnemu prilagajanju bi morali dati v Sloveniji
prioriteto, saj bo po napovedih EUROPOP2010 v Sloveniji leta 2060 vsak tretji prebivalec del
starostne skupine starejših (Razpotnik 2011).
Staranje prebivalstva v ekonomskem pogledu odpira vprašanja, kako zagotoviti vzdržnost
pokojninskih, socialno varstvenih in zdravstvenih sistemov. Za andragoge, gerontologe,
socialne delavce, medicino in drugo strokovno javnost, ki se ukvarja s to ciljno skupino, pa
naraščajoč delež starejših v družbi predstavlja nove izzive, kako jim omogočiti in zagotoviti
kakovostno starost in družbeno vključenost. Z ustrezno ponudbo učnih in izobraževalnih
dejavnosti lahko starejšim omogočamo družbeno vključenost, delovanje v skupnosti,
medgeneracijsko solidarnost ter tako ustvarimo družbo vseh starosti (Kump in Jelenc
Krašovec 2010, str. 13). Takšne dejavnosti starejšim omogočajo načine za vzpostavljanje
socialnih omrežij, ki predstavljajo vse štiri oblike socialne opore: »materialno, informacijsko,
emocionalno ter oporo v smislu neformalnega druženja« (Dremelj idr. 2004, str. 49).
Kljub številnim pozitivnim posledicam učenja in izobraževanja starejših, ki jih potrjujejo
raziskave na področju medicine, antropologije, sociologije in psihologije, ostaja delež
starejših, ki se udeležujejo organiziranega izobraževanja, zelo majhen tako v Sloveniji kot v
drugih državah (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 13, 137). Tisti, ki se izobražujejo, imajo
v primerjavi z ostalimi starejšimi doseženo višjo stopnjo izobrazbe, relativno dobre prihodke
in so bolj dejavni na področju družbenega, kulturnega in političnega življenja (Jelenc
Krašovec in Kump 2010, str. 22). Podatki raziskav kažejo tudi na večji delež žensk med
starejšimi, ki se vključujejo v programe neformalnega splošnega izobraževanja, na primer na
Univerzi za tretje življenjsko obdobje (Šantej, 2009). Na drugi strani raziskave dejavne
udeležbe starejših moških v družbenih in izobraževalnih dejavnostih v skupnosti v Avstraliji
(Golding, Foley in Brown 2007a; Golding idr. 2007b; Golding 2011a, 2011b, 2011c) in
Veliki Britaniji (McGivney 2004; Withnall 2010) kažejo, da moški včasih potrebujejo in
želijo drugačno ponudbo dejavnosti v skupnosti. Golding je ugotovil, da neformalna
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priložnostna oblika učenja, ki se pojavlja v organizacijah v skupnosti v Avstraliji, starejšim
moškim omogoča, da pridobijo moč nad svojim življenjem, da imajo občutek, da so koristni,
da še vedno prispevajo k družbi in jo kot dejavni državljani pomagajo spreminjati na bolje
(Golding idr. 2007b, str. 7). Tovrstne organizacije v skupnosti v Avstraliji imajo pomembno
vlogo, saj moškim na učinkovit način omogočajo zadovoljevanje različnih potreb, ki jih
trenutno ne morejo zadovoljiti v bolj formalnih zdravstvenih, izobraževalnih in socialno
varstvenih službah (Golding 2011a, str. 113).
Ker so starejši moški po podatkih prej navedenih raziskav v manjšem številu vključeni v
formalne in neformalne izobraževalne dejavnosti v primerjavi s starejšimi ženskami in ker
zopet druge raziskave potrjujejo večjo udeležbo in uspeh moških v priložnostnih oblikah
učenja v skupnosti, sem se pri proučevanju osredotočila predvsem na učenje starejših moških,
ki poteka izven formalnih institucij, v prostovoljskih organizacijah v lokalni skupnosti,
natančneje v društvih (v nadaljevanju v društvih ali organizacijah v skupnosti). Izobraževanje
starejših v diplomski nalogi razumem kot krovni pojem, ki vključuje tako formalno kot
neformalno izobraževanje in tudi priložnostno učenje. Ciljna skupina raziskave so bili starejši
moški, stari 60 let in več. Učenje starejših moških v skupnosti sem raziskovala z biografsko
ali pripovedno metodo, saj dajejo življenjske zgodbe pomemben vpogled v notranjost
starajočega se človeka ter njegovo vpetost v socialno, kulturno in politično okolje skozi čas
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 19).
V teoretičnem delu predstavljam težave starajoče se družbe, izobraževanje starejših in vzorce
udeležbe starejših v izobraževanju, ter priložnosti, ki jih ponuja učenje v skupnosti za gradnjo
socialnega kapitala, ki pomaga zmanjševati tveganje za socialno izključenost starejših ter
prispeva k njihovi socialni vključenosti. Empirični del sestavljata kvantitativni in kvalitativni
del. S kvantitativnim pristopom sem proučila ponudbo dejavnosti društev v izbrani lokalni
skupnosti ter udeležbo starejših moških v dejavnostih teh društev. Rezultati kvantitativnega
raziskovanja so mi dali smernice za nadaljnje kvalitativno raziskovanje. Izbrala sem si dve
društvi v lokalni skupnosti, v katerih sem opravila poglobljene intervjuje s predsednikoma
izbranih društev ter njihovimi člani. Z intervjuji sem želela ugotoviti, ali se starejši moški v
društvih učijo, kaj jih spodbuja k sodelovanju v društvih ter kako doživljajo vpliv članstva v
društvu na kakovost njihovega življenja in njihovo blaginjo.
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To diplomsko delo je nastalo v sklopu sodelovanja pri evropskem projektu vseživljenjskega
učenja z naslovom »Older Men as Active Learners« (OMAL) ali po slovensko »Starejši
moški kot dejavni učenci«. K projektu sem pristopila na povabilo mentorice prof. dr. Sabine
Jelenc Krašovec, pri projektu pa je s svojim diplomskim delom sodelovala tudi študentka
Sabina Šegula. Moja odločitev za pisanje diplomske naloge na izbrano temo in sodelovanje
pri omenjenemu projektu ne izhaja zgolj iz aktualnosti teme izobraževanja starejših, temveč
tudi iz osebnih razlogov. Menim , da je najmanj, kar lahko storimo v zahvalo starejši
generaciji, ki je s svojim trudom, delom in znanjem prispevala k zdajšnji blaginji družbe in
zakladnici znanja, ki nam je na razpolago, to, da jim ponudimo različne načine za vstopanje v
družbo in ohranjanje družbene vključenosti, ki bodo odgovarjali njihovim raznolikim
potrebam in interesom. Zaradi številnih družbenih sprememb je učenje pomembno za vse,
tudi za starejše, zato bi moralo biti tudi dostopno vsem.
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1. Staranje in starejši
Z družbo in družbenim dogajanjem je starost povezana na dva načina: na eni strani vpliva na
družbene razmere (staranje prebivalstva in pokojninske krize); na drugi pa je v veliki meri
družbeni konstrukt, ki se kaže v družbeni vlogi, ki jo moramo igrati, ko pridemo v določeno
starostno obdobje (Pečjak 1998, str. 61). Starata se posameznik in družba, zato v nadaljevanju
predstavljam nekaj pogledov na staranje posameznika in pojav staranja družbe.
1.1. Staranje posameznika
Staranje je proces, ki poteka celo življenje – v prvih letih ga imenujemo zorenje, v zadnjih pa
staranje (Pečjak 2007, str. 13). Gre za proces bioloških, psiholoških in socialnih sprememb, ki
vplivajo tudi na posameznikovo osebnost in na njegov položaj v družbi (Vertot 2010, str. 9).
Razlogov, zakaj se staramo, je veliko. Sociologi iščejo odgovore v različnih družbenih
razmerah ljudi, zdravniki v boleznih in slabljenju organov, biologi v procesih staranja znotraj
celice, psihologi poudarjajo vpliv stresov, frustracij, motivacije in volje do življenja (Pečjak
2007, str. 45). Ko govorimo o staranju in starosti posameznika, največkrat pomislimo na
človekova preživeta leta, a to je le eden od petih vidikov staranja, ki so: biološki, socialni,
subjektivni, vedenjski in koledarski (Pečjak 2007, str. 13-14). Ljudje se starajo različno, zato
pri isti starosti niso vsi videti enako stari, saj je staranje odvisno od posameznikovih misli in
dejanj ter od posameznikove zavestne odločitve, kako se želi starati in kaj bo storil za
kakovost svojega življenja (Hojnik Zupanc 1997, str. 1). Koliko se ljudje počutijo stare ali
mlade, je povezano z njihovim razmišljanjem o svetu in s priložnostmi, ki jih izkoristijo za
lastno predajanje radovednosti in želji po znanju (Freire 1997 v Formosa 2011a, str. 326).
Starejši se biološko različno starajo, razlikujejo se tudi po individualnosti lastnega doživljanja
okolja in življenja, zato so zelo heterogena skupina. Ker je staranje kulturno, politično in
socialno opredeljen proces, pa kronološka starost ne predstavlja več dobre osnove za
razumevanje obdobja starosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 12). S starostjo namreč
postanejo bolj očitne razlike med posamezniki, osnovo socialnega vidika starosti pa
predstavljajo predvsem pričakovane vloge, ki naj bi jih posameznik prevzemal v določenih
življenjskih obdobjih (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 15). Zato je starost tudi vprašanje
tihega dogovora v družbi, je družbeni konstrukt (Findeisen 2009, str. 14). Družbene vloge
posameznikom zagotovijo vrsto identitet, odgovarjajo na ključna vprašanja življenjskega
12

smisla, jim dajejo občutek varnosti in jih varujejo pred občutki strahu in negotovosti (Hlebec
idr. 2009, str. 154). Predstavljajo tudi pomemben vir samospoštovanja, ki se oblikuje v
interakciji z drugimi ljudmi, ki posamezniku dajo vedeti, da ga pozitivno vrednotijo ter mu
izkazujejo ljubezen, skrb in spoštovanje. Ob tem posamezniku sporočajo, kakšno ravnanje in
vedenje se od njega pričakuje v različnih situacijah (Hlebec idr. 2009, str. 155). Doseganje
razvojnih nalog, ki so značilne za posamezno življenjsko obdobje, pa prispeva k osebnemu
zadovoljstvu in doseganju drugih nalog (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 15).
Na starost lahko gledamo iz dveh različnih perspektiv. Po tradicionalni perspektivi osebnega
prilagajanja se starejša oseba lahko zgolj prilagaja novim okoliščinam in jih ustrezno
obvladuje, ker naj druge izbire ne bi imela. Po moderni perspektivi osebne transformacije pa
vsaka oseba zase ustvarja svojo zgodovino poznejšega življenja, ki je omejena le z lastno
ustvarjalnostjo in družbenimi pritiski po prilagajanju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 910).
Pečjak pravi, da je družbena vloga starejših pod vplivom prevladujočih starostnih stereotipov,
med katerimi prevladuje pet lastnosti: vsi starejši so si med seboj podobni, so senilni,
konservativni, neproduktivni in izkoriščevalski (Pečjak 1998, str. 63). V okviru evropskega
projekta IANUS so identificirali skupek stereotipov o starejših ljudeh in njihovem učenju:
»Starejši so hendikepirani, so slabega zdravja, slabo slišijo, slabo vidijo, boli jih hrbtenica,
zgubljajo spomin, ne zmorejo dolgotrajnega napora, spreminjajo se njihove nevrološke
zmožnosti, se slabše učijo… Starejši so dobri, mili, pripravljeni pomagati.« (Findeisen 2009,
str. 17) Stereotipen odnos do starejših ljudi je značilen za vso zahodno civilizacijo, ki je del
evropske in ameriške kulture, v kateri se poudarja ekonomska rast, moč in napredovanje. V
takšnih razmerah postanejo starejši ljudje zaradi raznih razlogov obrobni del družbe (Pečjak
1998, str. 65). Findeisen opozarja, da se bodo izobraževalci starejših lahko otresli stereotipov,
ko bodo starejše dobro poznali, v nasprotnem primeru pa se bodo stereotipi nevede utrjevali
(Findeisen 2009, str. 17).
Različne discipline in raziskave različno opredeljujejo, kdaj posamezno osebo označimo kot
staro, vendar se vse bolj uveljavlja ekonomski pogled, po katerem se starost prične z
upokojitvijo (Vertot 2010, str 8). V Sloveniji se običajno uporabljajo tri velike starostne
skupine za razvrstitev prebivalstva: »osebe, stare od 0 do 14: mladi; osebe stare od 15 do 64
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let: delovno sposobni in osebe stare 65 let in več: starejši« (Vertot 2010, str. 8). Pojem
»starejši« v andragogiki najpogosteje opredeljuje ciljno skupino ljudi, ki so stari 65 let in več,
čeprav konsenza med različnimi avtorji glede opredelitve starejših ni (Kump in Jelenc
Krašovec 2010, str. 11). V tej diplomski nalog bo pojem »starejši« opredeljeval skupino ljudi,
ki so stari 60 let in več.
1.1.1. Obdobja starosti
Tako kot druga obdobja, lahko tudi starost razdelimo na več različnih podobdobij. Pečjak
starost kronološko deli na zgodnjo starost od 65 do 75 let, na srednjo starost od 75 do 85 let
ter na pozno starost več kot 85 let (Pečjak 2007, str. 14). Demografi za starost določajo mejo
60 ali 65 let, pri tem starejše razvrščajo na tri starostne skupine: na osebe, stare od 65 do 74
let, osebe, stare od 75 do 84 let, in osebe, stare 85 let in več (Vertot 2010, str. 9).
O obdobju starosti nekateri govorijo tudi kot o tretjem življenjskem obdobju. Laslett govori o
tretjem življenjskem obdobju, ki se začne s starostjo nad 55 let, loči pa tudi četrto življenjsko
obdobje, ki ga povezuje z odvisnostjo, onemoglostjo in smrtjo. Tretje življenjsko obdobje
označi kot obdobje, ko so ljudje razbremenjeni obveznosti, skrbi za druge in poklicnih zahtev,
zato lahko svobodno uživajo v svojih novih dejavnostih, ki lahko vključujejo tudi
izobraževanje ali učenje (Laslett 1989 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11). Starejši se v
tretjem življenjskem obdobju lahko izobražujejo, vzdržujejo svojo zaposljivost, se vračajo na
delo ali delajo prostovoljno, vse dokler ne nastopi visoka starost in morda tudi potreba po
dolgotrajni oskrbi, čeprav ni nujno, da to (četrto življenjsko obdobje) sploh nastopi (Findeisen
2009, str. 16). Z novo dejavnostjo si starejši lahko ponovno gradijo svoj družbeni položaj in
preprečijo, da bi jih okolje potisnilo na rob družbe, saj lahko ob upokojitvi izgubijo družbeni
položaj, ki je bil povezan z njihovo zaposlitvijo, s katero so bili vpeti v družbo (Šantej 2009,
str. 26). Findeisen (2009, str. 16) opozarja, da življenjska obdobja niso le kronološka časovna
obdobja, temveč stanja, v katerih se lahko znajdemo kadarkoli v življenju, in da smo tekom
življenja lahko večkrat v stanju tretjega življenjskega obdobja (v takšnem stanju so mlajši
osipniki, mladi, ki med študijem pavzirajo, brezposelni, ljudje po upokojitvi) (Findeisen 2009,
str. 16).
Nekateri menijo, da je delitev obdobja starosti na tretje in četrto življenjsko obdobje
strokovno neutemeljena, saj zadnje starostno obdobje odtrga od starosti zaradi onemoglosti in
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funkcionalne nesamostojnosti, ki sta lahko značilnosti kateregakoli starostnega obdobja
(Ramovš 2003, str. 75). Poleg tega opredelitev tretjega življenjskega obdobja, ki jo navaja
Laslett, ustreza predvsem opisu starejših, ki pripadajo srednjemu družbenemu sloju v
zahodnih družbah in živijo v ugodnejših ekonomskih in socialnih okoliščinah kot večina
starejše populacije po svetu (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11). Le manjši delež
starejših je brez omejitev, skrbi in vsiljenih obveznosti. Za večino, predvsem tiste iz nižjega
socialnega razreda, upokojitev prinaša povečanje finančnih težav in probleme z oskrbo
(Formosa 2000, str. 325). Prevladujoč življenjski vzorec številnih pripadnikov delavskega
razreda in nižjih socialnih slojev je povezan z revščino, diskriminacijo, odvisnostjo od
socialne pomoči in zelo omejenimi možnostmi za izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 12).
1.1.2. Spol in starost
Na področju gerontologije1 se je pomen proučevanja socialne dimenzije spola v zadnjih treh
desetletjih povečal (Venn idr. 2011, str. 79). V 90. letih 20. stoletja so feministke izpostavile
strukturne neenakosti, s katerimi se soočajo starejše ženske, posledično pa se je zaradi
poudarjanja težav starejših žensk in njihove večine med starejšimi začela feminizacija starosti
(Venn idr. 2011, str. 72). Feminizacija staranja je razmeroma dobro dokumentirana značilnost
življenja v poznejših letih, vendar je ni mogoče razložiti s sklicevanjem na nadarjenost ali
prizadevanje žensk, temveč je rezultat izobraževanja, dinamike trga dela in pokojninskega
sistema, ki se razlikuje glede na spol (Baars idr. 2006 v Formosa 2011a, str. 325). Obstoječe
institucionalne oblike izobraževanja in usposabljanja ter zdravstvene in socialne oskrbe
starejših trenutno ne dosežejo oziroma ne nagovarjajo mnogih problemov in potreb starejših
moških (Golding idr. 2007b, str. 10). Feminizacija poznejših let se kaže tudi v večji
priljubljenosti izobraževanja starejših. Starejše ženske po številu prekašajo starejše moške v
udeležbi in obiskovanju izobraževalnih tečajev (Formosa 2007, str. 3) in so tudi bolj pogoste
uporabnice zdravstvenih in socialnih storitev kot moški (Formosa 2012a, str. 275). To bi

Znanost se je na starajočo se družbo odzvala z oblikovanjem gerontogogike, ki je veda o učenju in
osebnostnem oblikovanju v starosti, in temelji na spoznanjih gerontologije, ki je veda o starosti, staranju in
starejših (Ramovš 2003, str. 31-32).
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lahko pripisali tudi večjemu deležu žensk v populaciji starejših ter daljši pričakovani
življenjski dobi žensk (Formosa 2007, str. 3). Golding in drugi (2007b, str. 14) ugotavljajo, da
so bila vprašanja o staranju, zdravju in blaginji starejših moških, zlasti prikrajšanih, vse do 90.
let prejšnjega stoletja le redko v središču pozornosti javnih razprav.
Nov pristop odgovarja na kritiko prejšnjega, ki je ignoriral moške, in uporablja objekt spolov
(gender lens), ki vključuje poglede moških in žensk na izkušnje s starostjo, ki se oblikujejo v
odnosu drug do drugega in ne kot ločene izkušnje spola ter hkrati vključujejo tudi druge
vidike neenakosti (Venn idr. 2011, str. 73). Po obdobju izpostavljanja težav starejših žensk in
posledični feminizaciji starosti se je zdaj povečalo zavedanje, da se tudi starejši moški soočajo
z izzivi, ki so zlasti značilni za moške (prav tam, str. 75), tako kot se starejše ženske soočajo z
izzivi, ki so zlasti značilni zanje. Pri starejših moških ti izzivi izvirajo predvsem iz sprememb,
ki se pojavijo preko izgube normativnih vlog in statusa v odnosih, ki običajno poudarjajo
moško avtonomijo in moč (prav tam, str. 75).
Nekateri sicer trdijo, da je staranje manj problematično za moške kot za ženske, v smislu
finančnih posledic in manjših pričakovanj do moških, da ohranjajo mladostni zunanji izgled v
starosti (Sontag 1978 v Venn idr. 2011, str. 75). V današnji družbi so močno zasidrani
starostna diskriminacija, seksizem in močno poudarjanje ohranjanja mladostnega videza,
zlasti žensk (Calasanti in Slevin 2001 v Venn idr. 2011, str. 77). Ženske so sicer bolj verjetno
nezadovoljne s svojo telesno težo ali videzom, a tudi starejši moški doživljajo nezadovoljstvo
s svojim telesom zaradi zmanjšane fizične moči in spolne potence, kar je povezano tudi z
njihovo identiteto moškosti (Venn idr. 2011, str. 77). Moški se v poznejših letih življenja
soočajo z izzivi, ko se borijo za ohranitev svojega prostora v sklopu prevladujočih pojmovanj
moškosti, ki imajo za primer mlade, krepke in zaposlene moške (Connell 2000; Meadows in
Davidson 2006 v Venn idr. 2011, str. 76). Moški si ponovno izborijo svoj položaj v smislu
moškosti, ko se skušajo sprijazniti z upadajočimi fizičnimi sposobnostmi in položajem v
družbi ter z izgubo moči, ki spremlja takšno spremembo položaja (Meadowe in Davidson
2006 v Venn idr. 2011, str. 76).
Starejši moški so lahko ob upokojitvi pod stresom zaradi izgube prijateljev, socialne opore,
izgube priložnosti za svobodno tekmovalnost in neodvisnost ali izgube prihodka, vse to pa
lahko doživljajo kot grožnjo v smislu njihove moškosti (Pease 2002 v Golding idr. 2007b, str.
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21). Čeprav gre za ugotovitve tujih raziskovalcev, so razmere pri nas lahko podobne. Moški
namreč ustvarjajo pomene in identiteto preko njihove vključitve v plačano delo; zato način
upokojevanja in prekinitve dela predstavlja možni pritisk na socialno življenje, zdravje in
blaginjo starejših moških (Golding idr. 2007b, str. 17). Obdobje po upokojitvi je lahko tudi
manj stresno, če starost preživimo dejavno. Teorija dejavnosti namreč predpostavlja pozitiven
odnos med dejavnim življenjskim stilom v poznih letih in osebnim zadovoljstvom z
življenjem (Budiny in Mortelmans 2011, str. 8).
Na drugi strani so ženske mnogokrat prikrajšane na področju zaposlovanja in upokojevanja,
zaradi česar imajo ponavadi tudi nižji dohodek iz pokojnine, zanemarja pa se tudi neplačano
delo (skrb za družino), ki ga v večini opravljajo ženske (Venn idr. 2011, str. 73-74). To manj
drži za Slovenijo, saj podatki kažejo, da je pri nas veliko žensk zaposlenih (Vertot 2007, str.
17), skrb za družino pa je tudi pri nas predvsem v rokah žensk. Čeprav so starejše ženske v
marsičem prikrajšane zaradi nizke pokojnine, so na nekaterih področjih življenja v boljšem
položaju kot moški. Ženske imajo v primerjavi z nekaterimi starejšimi moškimi boljše
socialne odnose s prijatelji in družino (Finch in Mason 1993 v Venn idr. 2011, str. 74), zlasti
v primerjavi z moškimi, ki so doživeli spremembe v odnosih, kot so razveza zakona,
brezposelnost, tudi upokojitev, saj imajo lahko negativne učinke za njihovo zdravje in
blaginjo (Relationships Australia 2003 v Golding idr. 2007b, str. 20-21). Kažejo se kot
posledica izgube omrežij, prijateljev in identitete povezane s plačanim delom (Lattimore 2007
v Golding 2011a, str. 106). Do takšnih sprememb lahko pride tudi zaradi invalidnosti ali smrti
partnerja, zlasti v času upokojitve (Golding 2011a, str. 106). Starejši moški, ki živijo sami, se
neradi pridružijo skupinam v lokalni skupnosti, kot so dnevni centri, ker menijo, da so
namenjeni starejšim, zlasti starejšim ženskam iz delavskega razreda (Davidson idr. 2003 v
Venn idr. 2011, str. 76). Na drugi strani starejše ženske, ki živijo same, bolj verjetno
uporabljajo svoje socialno omrežje in sosede za ohranjanje povezanosti z njihovo lokalno
skupnostjo (Walker in Hiller 2007 v Venn idr. 2011, str. 74). Zdi se, da večja vključenost v
družbo ni le težava starejših moški, ki živijo sami. Pease omenja »sindrom upokojenega
moža«, ko upokojeni moški ustvarja krizno situacijo za svojo ženo, ko ji je doma v napoto,
zlasti v kuhinji (Pease 2002 v Golding idr. 2007b, str. 21). Pease (2002 v Golding idr. 2007b,
str. 21) ta pojav poimenuje »sindrom pod nogami«, ko moški zaduši svojo ženo z
vmešavanjem v njeno gospodinjsko rutino. Izguba plačanega dela, zaradi upokojitve,
brezposelnosti ali delne zaposlenosti, lahko povzroči občutek depresije, občutek izgube smisla
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in izgubo identitete enega ali obeh od zakoncev, zato je toliko bolj potrebno poudarjati
potrebo upokojenih parov, da imajo možnost redne uporabe ločenega osebnega prostora, tudi
za posamezne hobije (Price 2003 v Golding idr. 2007b, str. 21). Venn in sodelavci opozarjajo,
da je za moške in ženske potreben drugačen ciljni pristop, ko jih nagovarjamo z različnimi
tematikami ali dejavnostmi (Venn idr. 2011, str. 79). Zato je verjetno potreben drugačen
pristop tudi pri izobraževanju in učenju starejših moških in žensk.
1.2. Vprašanja starajoče se družbe
O staranju prebivalstva govorimo, ko se spreminja starostna sestava prebivalstva tako, da se
povečuje delež starejših (65 let in več) glede na celotno prebivalstvo (Šircelj 2009, str. 15).
Na proces staranja vplivajo rodnost, umrljivost in selitve (Šircelj 2009, str. 18). Število
starejših se je povečalo zaradi manjše umrljivosti in daljšega pričakovanega življenja, ki je
odraz višje kakovosti življenja in napredka v znanosti in zdravstvu v zadnjem stoletju
(Razpotnik 2012). Ob porastu deleža starega prebivalstva se hitro veča tudi delež najstarejših
starih, starejših od 80 let (Ramovš 2003, str. 225).
O staranju družbe pri nas pričajo tudi statistični podatki. Kažejo, da se je povprečna starost
prebivalstva v Sloveniji od leta 1948 do leta 2002 postopno zviševala. V začetku 50. let
prejšnjega stoletja je znašala približno 30 let, konec leta 2004 je znašala 40,3 let, konec leta
2009 pa 41,4 leta (Vertot 2010, str. 8). Projekcije prebivalstva za Slovenijo napovedujejo za
leto 2060 povprečno starost skoraj 50 let (Vertot 2008, str. 26). Daljša se tudi pričakovana
življenjska doba. V preteklosti je pričakovana življenjska doba naraščala hitreje za ženske kot
za moške, medtem ko trenutni trendi kažejo, da se življenjska doba moških povečuje hitreje v
primerjavi z ženskami (Venn idr. 2011, str. 77-78). Spremembe se kažejo tudi v strukturi
prebivalstva. Delež prebivalcev, starih najmanj 65 let, se je v Sloveniji od 1989 do 2009
povečal z 10,6 % na 16,5 %, v enakem obdobju se je delež prebivalcev, starih do 14 let,
zmanjšal z 20,9 % na 14,0 %, medtem ko se je delež najstarejših med starejšimi, torej starih
85 let in več, več kot podvojil; leta 1989 jih je bilo nekaj manj kot 15000, leta 2009 pa jih je
bilo 30369 (Vertot 2010, str. 14). Leta 1990 so osebe v starosti 65 ali več let predstavljale
13,7 % vseh prebivalcev današnje EU (v Sloveniji 10,6 %). Leta 2010 pa je bil delež starejših
v celotni EU 17,4 %, v Sloveniji pa 16,5 %. Delež starejših se je med letoma 1990 in 2010
najbolj povečal prav v Slovenji (Razpotnik 2012). Staranje prebivalstva se bo v
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enaindvajsetem stoletju nadaljevalo (Šircelj 2009; Vertot 2010), o čemer pričajo tudi
projekcije prebivalstva za Slovenijo EUROPOP2010, 2010-2060. Leta 2010 so starejši (65 ali
več let) predstavljali 16,5 % prebivalstva, leta 2060 pa bo v tej starostni skupini skoraj vsak
tretji prebivalec Slovenije (Razpotnik 2011). Šircelj zato opozarja, da je nadaljnje prilagajanje
družbe spreminjajoči se starostni sestavi prebivalstva nujno (Šircelj 2009, str. 40).
Staranje prebivalstva spremljajo številne socialne, ekonomske in geopolitične spremembe, ki
so prav posledica tega procesa (Vertot 2010, str. 9). Kažejo se na vseh področjih življenja
družbene skupnosti, sistematično pa jih lahko razdelimo na demografske, ekonomske,
socialne, psihološke, kulturne, institucionalne, politične in druge (Malačič 2008, str. 795).
Največ pozornosti vzbujajo posledice na področju vzdržnosti pokojninskega sistema, sistema
zdravstvenega zavarovanja in dolgotrajne oskrbe starejših (Malačič 2008, str. 798). Kažejo se
tudi v spremenjeni strukturi in vlogi družine pri skrbi za starejše (Ramovš 2003, str. 227). V
prihodnje se bo zmanjševala vloga družine za oskrbo starejših, vloga institucionalnega varstva
pa se bo večala (Malačič 2008, str. 798). Prizadevanja gredo tudi v nasprotno smer, saj je bil v
Strategije varstva starejših do leta 2010 (2006, str. 24) zapisan tudi cilj: čim daljše
samostojno življenje starejših v domačem okolju. Danes veliko starejših živi samih ali v
izključni družbi starejših (Fragoso 2012, str. 58). Ti ljudje nimajo možnosti za vzpostavljanje
socialnih odnosov z ljudmi različnih starosti, nimajo socialnih mrež, ki bi jim zagotavljale
socialno oporo ter normalne vzorce produkcije in reprodukcije življenja v skupnosti, zato so
prisiljeni v iskanje pomoči, ki jo nudijo institucije in neformalno skrbstvo (Fragoso 2012, str.
65). Spremembe v strukturi prebivalstva lahko sprožijo še druge spremembe, kot so povečanje
kulturne raznolikosti prebivalstva zaradi priseljencev, zmanjševanje potreb po ustanovah in
strokovnjakih za varstvo, vzgojo in izobraževanje otrok ter povečevanje potreb po ustanovah
in strokovnjakih za izobraževanje in varstvo starejših (Šircelj 2009, str. 21). S spreminjanjem
strukture prebivalstva se spreminja tudi odnos družbe do starejših in mladih. Ko je bilo število
starejših majhno, so bili deležni spoštovanja zaradi znanja in izkušenj, ki so jih ustno
prenašali na mlajše generacije, kasneje pa so vedno bolj cenjeni mladi, ker jih je malo, so
bolje izobraženi in se hitreje prilagajajo tehnološkemu razvoju (prav tam, str. 21). Kljub temu
imajo starejši lahko še vedno pomembno vlogo v družbi. Starejši lahko pomembno vplivajo
na sestavo parlamentov in vlad s svojimi glasovi na volitvah, saj imajo zaradi številčnosti
veliko moč (Pečjak 2007, str. 18). Na družbo lahko vplivajo tudi z delovanjem v političnih
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strankah, nevladnih, prostovoljskih in drugih organizacijah, nepogrešljivi so tudi v
družinskem krogu, ko prevzamejo del družinskih obveznosti svojih otrok (prav tam, str. 21).
Šircelj meni, da na proces staranja prebivalstva pogosto gledamo negativno, ker primerjamo
trenutno razmeroma ugodno stanje med delovno sposobnim in delovno nesposobnim
prebivalstvom s prihodnjim, ki bo manj ugodno (prav tam, str. 40). Ta pogled ne upošteva
pozitivnih učinkov tega procesa, kot sta gospodarski in socialni razvoj ter sedanje blagostanje,
in s tem spregleda, da so zdaj stari v svoji mladosti veliko vlagali v svoje otroke, zlasti v
izobraževanje, in da večina to nadaljuje tudi v starosti z neformalnimi oblikami dela (prav
tam, str. 40-41). Staranje prebivalstva nas ne ogroža, temveč je civilizacijski dosežek, ki
predstavlja priložnost za razvoj in spremembe (Findeisen 2009, str. 14) ter iskanje nove
družbene pogodbe med vsemi generacijami (prav tam, str. 20). Zato negativen odnos do
starajoče se družbe ni primeren, saj je staranje prebivalstva mogoče sprejeti kot pozitiven
razvojni proces, ki ga države lahko obvladajo s povečanjem stopenj ekonomske dejavnosti in
večjo produktivnostjo (Šircelj 2009, str. 41). Tudi starejši v prihodnosti najverjetneje ne bodo
mogli živeti kot obrobna in vzdrževana skupina, zato je treba že danes spodbujati in
omogočiti sodelovanje starejših v družbi, tako v obliki smiselnega preživljanja prostega časa
kot tudi izobraževanja, plačanega ali prostovoljnega dela (Findeisen 2009, str. 14).
Blagostanje vseh je odvisno tudi od tega, koliko so starejši dejavni, premožni in izobraženi
(prav tam, str. 15). Če želi biti Slovenija konkurenčna v starajoči se družbi, mora vlagati v
znanost, razvoj in izobraževanje vseh ljudi, pomembno je tudi izobraževanje starejših in
njihova vključenost v družbeni in ekonomski razvoj (prav tam, str. 13). Starejši za vključenost
v družbo potrebujejo dostop do virov, kot so delo, zdravje, kultura, izobraževanje in drugi
pomembni viri (prav tam, str. 20). Del problema starajoče se družbe bomo lahko rešili z
bistveno višjo izobraženostjo prebivalstva kot v preteklosti, drugi del pa z vseživljenjskim
učenjem (Malačič 2008, str. 796). Predvsem pa potrebujemo samozadostne in neodvisne
starejše, ki ne bodo zgolj delavci, temveč tudi sodelavci, prostovoljni delavci, učitelji,
vodniki, sopotniki in člani družine (Findeisen 2009, str. 15). Treba jim je torej zagotoviti
možnosti za ohranjanje vključenosti v družbo in dejavno staranje v najširšem pomenu te
besede.
V industrijskih in socialističnih državah je pred petindvajsetimi leti veljalo, da naj ljudje v
pokoju uživajo zaslužen počitek, saj alternativnih oblik življenja ni bilo. Danes pričakujemo,
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da bodo starejši delavci in upokojenci poskušali ostati čim dlje na trgu dela, in se vse bolj
zavedamo koristi izobraževanja in prostovoljnega dela v starosti (Findeisen 2009, str. 13).
Evropska unija si prizadeva, da bi starejšim odraslim po upokojitvi ponudili priložnost, da so
lahko še vedno dejavni in jih spodbudili k razmišljanju o njihovem lastnem razvoju, osebni
rasti in sodelovanju v skupnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 257). OECD2 in EU sta
kot odgovor na demografske spremembe sprejela dva koncepta: »medgeneracijsko učenje«, ki
naj bi zmanjševalo razlike med različnimi generacijami, (Martinez-Fernandes idr. 2012 v
Boström 2012, str. 145) in »dejavno staranje«, ki ga OECD opredeli kot sposobnost ljudi, da
med staranjem živijo dejavno v družbi in gospodarstvu (Reforms… 2000 v Boström 2012, str.
145). Koncept dejavnega staranja temelji na teoriji dejavnosti, ki predpostavlja pozitiven
odnos med dejavnim življenjskim stilom v poznih letih in osebnim zadovoljstvom z
življenjem, zato se diskurz dejavnega staranja osredotoča na spodbujanje nadaljnje
vključenosti starejših odraslih v družbo (Budiny in Mortelmans 2011, str. 8).
Kritični avtorji, kot sta Formosa (2012a, str. 284) in Withnall (2010, str. 13), so koncept
dejavnega staranja opredelili kot vsiljeno teoretsko strategijo za spodbujanje starejših, da bi se
čim bolj odgovorno in dejavno vključili v nadaljnje dejavnosti v lokalni skupnosti in bili pri
tem samostojni in proaktivni. Boudiny in Mortelmans ugotavljata, da v večini interpretacij
dejavne starosti prevladuje izključno ekonomski pogled (Boudiny in Mortelmans 2011, str. 8).
Takšen pogled pa je problematičen, saj ne dopušča drugih poti osebnostnega in družbenega
razvoja kot preko plačanega ali prostovoljnega dela, kljub koristnim učinkom prostočasnih
dejavnosti v poznejšem življenju (Biggs 2001 v Boudiny in Mortelmans 2011, str. 9).
Raziskave namreč kažejo pozitivne učinke udeležbe v športnih, družabnih ali kulturnih
dejavnostih na ohranjanje duševnega in telesnega zdravja in kakovost življenja (Carstairs in
Keon 2007 v Boudiny in Mortelmans 2011, str. 10). Povečana udeležba v prostočasnih
dejavnostih nudi možnost za izboljšanje telesnega zdravja, zašito pred upadanjem kognitivnih
sposobnosti in povečanje zadovoljstva z življenjem. Z njimi je možno nadomestiti nekatere
socialne in fizične primanjkljaje, saj povečana udeležba pri prostočasnih dejavnosti pozitivno
vpliva na kakovost življenja starejših, zlasti v situacijah, kot so smrt zakonca, pomanjkanje

2

OECD- Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD))
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stikov z družino ali ob upadanju funkcionalnih sposobnosti (Silverstein in Parker 2002 v
Boudiny in Mortelmans 2011, str. 9).
Večina konceptov dejavne starosti je osredotočena zgolj na mlajše starejše odrasle in ne
vključujejo starejših s slabim zdravjem in tistih v visoki starosti, katerih dejavnosti se
spremenijo zaradi sprememb v interesih in omejitvah (Verbrugge idr. 1996 v Boudiny in
Mortelmans 2011, str. 10). Politike dejavnega staranja ne upoštevajo potencialov ranljivih
starejših, zaradi česar lahko slednji doživljajo neuspeh in manjšo samozavest, kar lahko
zmanjša njihovo sodelovanje in vključenost v družbo (Ranzijn 2010 v Boudiny in Mortelmans
2011, str. 10). Na področju dejavnega staranja naj bi politike omogočale izpolnjevanje
psiholoških in socialnih potreb tudi gibalno in drugače oviranim starejšim ter starejšim v
visoki starosti, kljub njihovim omejitvam, saj z uporabo ozkega pogleda na dejavno staranje
še naprej povečujemo njihovo družbeno izključenost in marginalizacijo (Razijn 2010 v
Boudiny in Mortelmans 2011, str. 12). Dejavno staranje naj bi združevalo strategije, ki
starejšim odraslim omogočajo, da so srečni kljub njihovim omejitvam, zato je treba nameniti
pozornost dejavnostim, ki predstavljajo možnosti za nadomeščanje primanjkljajev povezanih
s starostjo (Boudiny in Mortelmans 2011, str. 11). S prizadevanji za [takšno] dejavno staranje
naj bi premaknili težišče od starostno diferencirane k starostno integrirani družbi, od
pojmovanja starejših kot neproduktivnih in ekonomsko odvisnih k pojmovanju, da lahko
starejši postanejo tudi dejavna skupina družbe (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 257). Pri
teh spremembah ima lahko pomembno vlogo izobraževanje. McNair vlogo izobraževanja
starejših vidi predvsem v spreminjanju odnosa celotne družbe in starejših do starosti, v
udejanjanju zalog znanja in izkušenj starejših ter v pridobivanju novih znanj in sposobnosti, ki
bi starejšim olajšale soočanje z in prilagajanje na nove okoliščine (McNair 2007 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 140).
Demografske spremembe skupaj z novimi socialnimi in gospodarskimi razmerami
vzpostavljajo nova tveganja, ki na mikro ravni v večji meri prizadenejo prav starejše (Kavčič
2011, str. 161). Zaradi številnih raznolikih značilnosti so starejši ena izmed bolj ranljivih
skupin v družbi (Kavčič 2011, str. 161; Hlebec idr. 2010, str. 5). Na podlagi pregleda stanja in
življenjskih razmer starejših v Sloveniji Filipovič Hrast ugotavlja, da so ti bolj ranljivi kot
preostala populacija (Filipovič Hrast 2011, str. 67). Analiza literature o položaju starejših pri
nas je pokazala (prav tam, str. 66 - 67) :
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da se s starostjo povečuje tveganje revščine, ki je večje med manj izobraženimi in
tistimi, ki živijo v manjših gospodinjstvih;
da imajo starejši več zdravstvenih težav kot mlajši, pogosteje potrebujejo zdravstvene
storitve in slabše ocenjujejo svoje zdravje;
da imajo pri zdravju pomembno vlogo omrežja, saj vplivajo na fizične, psihične in
socialne dimenzije zdravja. Za starejše v Sloveniji so značilna manjša in bolj
družinsko usmerjena omrežja, najpomembnejši vir opore starejših so sorodniki. Na
tem področju Slovenija pozitivno izstopa med evropskimi državami, saj ima v
Sloveniji le majhen delež starejših izrazito šibka omrežja, ki lahko predstavljajo



tveganje;
da starejši na področju izobraževanja niso izrazito vključeni, saj udeležba starejših v
izobraževanju izrazito upada.

Tveganja starejših so vsaj toliko heterogena, kot so heterogeni njihovi življenjski slogi,
sposobnosti in druge strukturne ter družbene okoliščine, v katerih živijo (Kavčič 2011, str.
171). Starejši niso homogena skupina, med njimi so najbolj ranljivi zelo stari, tisti z nizkim
dohodkom, s šibkim socialnim omrežjem in tisti, ki imajo slabe možnosti za samostojnost
(Grundy 2006 v Filipovič Hrast 2011, str. 66). Zaradi upadanja psihofizičnih sposobnosti,
zmanjšanja finančnih in drugih virov ter razpada socialnega omrežja so starejši ranljiva
skupina, ki se dnevno sooča s številnimi tveganji (Kavčič 2011, str. 171). Kavčič tveganja
starejših razdeli na socialna, finančna in strukturna tveganja ter tveganja za zdravje (prav tam,
str. 180). Eno izmed tveganj starejših predstavlja družbena izključenost3. Gre za koncept, ki
revščini doda odnosni vidik, ki poudarja pomembnost udeležbe v družbenem in političnem
življenju ter v socialnih omrežjih (Hlebec idr. 2010, str. 14). S konceptom družbene
izključenosti je neposredno povezan tudi koncept kakovosti življenja, saj se za definicijo
posameznih področij izključenosti raziskovalci pogosto opirajo na področja, na katerih se
opazuje kakovost življenja. Ta področja so: zdravje in dostop do zdravstva; zaposlovanje in
delovne razmere; ekonomski viri; znanje, izobrazba in usposabljanje; družina; stanovanje;
družba in skupnost, udeležba; lokalno okolje in pritikline; prevoz; javna varnost in kriminal;

Nekateri avtorji (Hlebec idr.; Filipovič Hrast, Kump) uporabljajo izraz »socialna izključenost«, v tem
diplomskem delu pa bo uporabljen izraz »družbena izključenosti«.
3
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kultura in identiteta; rekreacija in prosti čas; politični viri in človekove pravice (Eurofound
2009 v Filipovič Hrast 2011, str. 64).
1.2.1. Kakovost življenja in blaginja starejših
Zaradi vedno daljše življenjske dobe in vedno večjega števila starejših, postaja vse bolj
aktualno vprašanje kakovosti življenja, saj sta kakovostna starost in kakovostno staranje
pomembna tako za starajočega se, njegove najbližje družinske člane, širšo okolico, lokalno
skupnost in družbo kot celoto (Hlebec idr. 2010, str. 5). Starejši imajo svoje potrebe in
pričakovanja, imajo pa tudi zmožnosti, ki jih družba rabi in jih z izobraževanjem velja
ohranjati, razvijati in integrirati v družbeni in ekonomski razvoj (Findeisen 2009, str. 14).
Kako bodo starejši zadovoljevali svoje potrebe, je odvisno od njih samih, njihovega partnerja
in družine, od lokalnega okolja in lokalnih politik ter od nacionalnega okolja in nacionalnih
politik (prav tam, str. 21).
Pojma blaginja in kakovost življenja v najsplošnejšem smislu razumemo kot sopomenki, a je
med njima razlika. Kakovost življenja označuje specifičen okvir za opisovanje in merjenje
blaginje posameznika (Mandič in Filipovič Hrast 2011, str. 16). Koncept blaginje poudarja
pozitivna duševna stanja ter zmanjševanje tistih dejavnikov, ki bi lahko ljudem preprečevali
uspešno življenje (Field 2009, str. 9). Opredeljuje se kot dinamično stanje, ki posamezniku
omogoči razviti svoje potenciale, delati produktivno in ustvarjalno, graditi močne in pozitivne
odnose z drugimi in prispevati k skupnosti (Beddington idr. 2008 v Field 2011, str. 17).
Blaginja je povezana tudi z boljšim zdravjem, višjo ravnjo družbene in državljanske udeležbe
ter večjo odpornostjo pri soočanju z zunanjimi krizami (Cooper idr. 2010 v Field 2011, str.
17). Povezana je tudi s posameznikovo samozavestjo, optimističnim pogledom na prihodnost,
občutkom vpliva na lastno usodo in lastnostmi, ki spodbujajo zadovoljujoče in podporne
odnose z drugimi ljudmi (WHO 2004 v Field 2009, str. 9).
Kakovost življenja se opredeljuje različno. Najbolj je sprejet mnogodimenzionalen koncept
kakovosti življenja (Wrosch in Scheier 2002 v Musek 2012, str. 13), ki vključuje štiri
področja kakovosti življenja: psihološko, telesno, socialno in okoljsko, ki vključuje tudi
ekonomsko blaginjo (Musek 2012, str. 13). Za koncept kakovosti življenja je ključno
merjenje posameznikovih virov in nadzora nad njimi (na področju ekonomske varnosti, dela,
zaposlitve, izobraževanja, stanovanja in drugih), spremljanje ravni zadovoljenosti teh
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standardiziranih potreb in vrednotenje učinkovitosti programov države blaginje (Mandič
2005, str. 114-115). Danes se kakovost življenja meri s subjektivnimi in objektivnimi kazalci,
ki vključujejo vire, priložnosti in življenjske razmere na 12. področjih kakovosti življenja
(prav tam, str. 119): »zdravje in dostop do zdravstvenega varstva; zaposlovanje in delovne
razmere; ekonomski viri; znanje, izobrazba in usposabljanje; družinsko življenje; družba in
skupnost, udeležba, integracija; stanovanje; lokalno okolje in pritikline; prevoz; javna varnost
in kriminal; rekreacija in prostočasne dejavnosti; kultura in identiteta, politični viri in
človekove pravice«. Kakovost življenja opredeljujejo objektivna merila, kot so življenjski
standard, življenjski pogoji, zdravstveni status, število socialnih stikov, in subjektivna merila,
kot na primer pomen zdravja za posameznika, doživljanje sreče in podobno. Ob teh merilih
pri merjenju kakovosti življenja in blaginje na pomenu pridobivajo socialna omrežja, sosedski
in prijateljski odnosi ter podporna omrežja (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 86).
Kakovostne starosti ne moremo opredeliti v smislu kalupa, saj človek s starostjo postaja
vedno bolj edinstvena in enkratna oseba (Ramovš 2003, str. 49). Kavčič opozarja, da je
kakovost življenja starejših pogosto pogojena predvsem z okoliščinami, v katerih živijo
(Kavčič 2011, str. 161). Na kakovost življenja bistveno vplivajo odnosi, ki jih ima
posameznik z drugimi ljudmi v gospodinjstvu, v skupnosti in širše ter odnos institucij in
politik do njih (Mandič 2005, str. 119). Socialna omrežja so za kakovost življenja pomembna
sama po sebi, kot »družina« in »družabni stiki« (Erikson 1993 v Mandič 2005, str. 128) ter
kot »potrebe po odnosu z drugimi ljudmi in po oblikovanju družbenih identitet« (Allardt 1993
v Mandič 2005, str. 128). Za starejše imajo po upokojitvi velik pomen njihova socialna
omrežja,

saj

jim

predstavljajo

najpomembnejšo

lastnost

kakovostnega

življenja

(Intergenerational programmes 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 38).
Med številne nove izzive, ki jih prinaša staranje prebivalstva za družbo, lahko štejemo tudi
zagotavljanje kakovostnega staranja in vključenost starejših v družbo. Pri tem družbena
vključenost pomeni vključenost v različne sfere družbe, kot so sociala, trg dela,
izobraževanje, družina in skupnost (Filipovič Hrast 2011, str. 61). A če je sodelovanje
[oziroma vključenost] merilo in vir uspeha družbe, lahko številni socialni dejavniki [kot sta
tudi spol in starost] delu populacije preprečijo ali ovirajo sodelovanje v skupnosti in družbi
(Kump 2003, str. 167). Mnogi marginalizirani posamezniki ali skupine so lahko izločeni iz
procesa družbenega sodelovanja, ker nimajo dovolj osebnih, ekonomskih in kulturnih
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možnosti ter virov, ki bi jim omogočale, da skupnosti povrnejo pomoč v enaki meri, kot jo
prejemajo. Zato lahko v tem primeru sankcija za tiste, ki odstopajo od vzpostavljenih
socialnih norm, poveča njihovo izolacijo in družbeno izključenost (Kump 2003, str. 155).
Preprečevanje družbene izključenosti pomeni zagotavljanje družbene udeležbe, sodelovanja in
povezanosti (Hlebec idr. 2010, str. 19). Pomik odgovornosti za blaginjo na posameznika v
političnem smislu koncept izključenosti vidi v tem, koliko je posameznik vključen v
ustvarjanje blaginje, pri čemer je odgovornost za blaginjo na posamezniku in njegovi
zmožnosti za shajanje s strukturnimi in sistemsko individualiziranimi tveganji. Družboslovje
v konceptu izključenosti vidi razlago, ki odgovornost za prikrajšanost posameznika bolj
pripisuje skupnosti (Mandič 2005, str. 125). S konceptom družbene izključenosti lahko bolje
opozorimo na nekatere vidike izključenosti starejših, kot je izključenost iz socialnih omrežij
ali sodelovanja v družbenem in političnem življenju (Hlebec idr. 2010, str. 14). Ta področja
družbene izključenosti pa lahko bistveno vplivajo na doživljanje kakovosti življenja
posameznika in njegove blaginje.
1.2.2. Družbena vključenost in izključenost starejših
Družbena izključenost je izključenost ali slaba vključenost posameznikov ali skupin v sisteme
političnega, ekonomskega in socialnega delovanja družb, v katerih živijo. Gre za izključenost
iz dostopa in sodelovanja v institucijah ter družbenih virih, izključenost iz priložnosti in
možnosti, ki so pomembne za posameznikovo materialno in socialno varnost ter zagotavljanje
življenjskih virov in razmer (Hlebec idr. 2010, str. 16). Družbena izključenost je
večdimenzionalen pojav, pri katerem se procesi izključevanja na različnih področjih pogosto
prepletajo (prav tam, str. 16-17). Posamezne dimenzije izključenosti se med seboj povezujejo
in ena lahko vodi v drugo (Filipovič Hrast 2011, str. 62). Kot koncept je izključenost
umeščena in relevantna v času in prostoru, saj se povezuje s tem, kar je v neki družbi običajno
v določenem času in prostoru (prav tam, str. 62). Posameznikovo družbeno izključenost se
proučuje skozi opazovanje odstopanj od običajnega življenjskega standarda in življenjskega
stila ljudi v posamezni družbi, zato lahko s konceptom družbene izključenosti vrednotimo vse
vidike izključenosti enako (Filipovič Hrast 2011, str. 64). Pri starejših se nekateri problemi
(npr. brezposelnost) pomaknejo v ozadje in stopijo v ospredje drugi, kot sta zdravje in
medosebna izolacija, s konceptom družbene izključenosti pa lahko opozorimo na vse vidike
hkrati (prav tam, str. 64-65). Pomemben je tudi relacijski vidik, pri katerem je poudarek na
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udeležbi, interakciji in povezovanju ljudi, zato ima družbena izključenost tudi prostorsko
dimenzijo, ki je povezana s stanjem osebe ali skupine in tudi skupnosti oziroma soseske (prav
tam, str. 62). Za koncept družbene izključenosti je značilen dinamičen, relacijski in v
skupnost usmerjen pogled na značilnosti prikrajšanosti in slabega družbenega položaja (Room
1999 v Mandič 2005, str. 117).
Revščina, brezposelnost, nedejavnost ter pomanjkanje priložnosti za izobraževanje so
dejavniki, ki se največkrat navajajo kot ključne determinante družbene izključenosti oziroma
procesa izključevanja. Ta proces je lahko pri starejših povezan z vsemi preteklimi izkušnjami
družbene izključenosti v njihovem življenju, ki se dodatno akumulirajo v starosti, zlasti ko gre
za starejše, ki so nizko izobraženi (Hlebec idr. 2010, str. 20). Posebej ranljive skupine so
nekatere skupine starejših, kot so npr. vdovci in vdove, starejši brez otrok in enostarševske
družine (prav tam, str. 22). Za opazovanje družbene izključenosti starejših je Hlebec s
sodelavci identificirala naslednja ključna področja (Hlebec idr. 2010, str. 20-21):










izključenost iz sistema socialne varnosti,
izključenost iz zdravstvenega sistema in sistemov dolgotrajne oskrbe,
izključenost na področju potrošnje (slabši dostop do dobrin in storitev),
izključenost iz dostopa do bančnih storitev in
izključenost iz osebnih omrežij.

Analiza družbene izključenosti starejših v EU je pokazala na izrazite razlike med državami, ki
so jih razdelili na dve večji skupini: skupino severne in zahodne Evrope, kjer družbena
izključenost starejših ne odstopa od splošne populacije in prizadene le manjši delež ljudi; in
skupino južnoevropskih in vzhodnoevropskih držav, kjer je družbena izključenost starejših
velika in izrazito večja kot v splošni populaciji (Filipovič Hrast 2011, str. 78). Starejši so v
Sloveniji sicer izrazito dobro vključeni v medosebne odnose, medtem ko je položaj starejših
pri vseh drugih kazalcih v primerjavi s povprečjem evropskih držav precej slabši, zlasti na
področju revščine in prostorske izključenosti (prav tam, str. 226). Analiza družbene
izključenosti starejših v Sloveniji je pokazala, da je eden od osnovnih kazalcev družbene
izključenosti dohodek starejših, saj imajo starejši skoraj dvakrat višjo stopnjo tveganja
revščine kot preostala populacija (Hlebec idr. 2010, str. 27). Dostopnost do storitev javnih
služb ni vedno zadovoljiva, saj so v zdravstvu in dolgotrajni oskrbi dolge čakalne dobe,
urejenost tega področja je neenotna, obstajajo pa tudi regionalne razlike glede dostopnosti do
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teh storitev (prav tam, str. 31). S stanovanjskega vidika na prvi pogled starejša populacija
deluje manj ranljiva od preostalih starostnih skupin, po drugi strani pa je precejšen delež
starejših najemnikov stanovanj, ki so izrazito ranljivi na tem področju, velik je tudi del
starejših z neprimernimi stanovanji (prav tam, str. 32-33). Pomemben vidik družbene
vključenosti je tudi kakovost bivalnega okolja in koliko slednje starejšim omogoča mobilnost
(Filipovič Hrast 2011, str. 78). Slabša prostorska vključenost starejših povečuje njihovo
odvisnost od drugih virov pomoči, kot so neformalna in formalna omrežja. Filipovič Hrast
opozarja, da lahko pride tudi do preobremenjenosti družinskih omrežji, če jih povežemo z
dejstvom prostorske izključenosti, saj nudijo pomoč tudi pri osnovnih vsakodnevnih stvareh
(nakupovanje), zato kot ključna izpostavi skupnostna omrežja, ki lahko bistveno razbremenijo
družinska omrežja (prav tam, str. 78).
O vključenosti v družbo ni mogoče govoriti, če ljudje nimajo dostopa do najosnovnejših virov
in so izključeni iz odnosov, ki omogočajo družbeno sodelovanje (Dragoš in Leskošek 2003,
str. 62). Eden izmed pomembnejših načinov, na katerega dejanska vključenost promovira
blaginjo, je preko zagotavljanja priložnosti za razvoj močnih in podpornih družbenih odnosov
(Gardner 2011, str. 264). Posameznikova slaba vpetost v mreže medosebnih odnosov in
njihova slaba udeležba v družbenem dogajanju pogosto spremlja stanje družbene izključenosti
(Hlebec idr. 2010, str. 16). Omrežja lahko delujejo kot varnostna mreža, ki preprečuje ali
zmanjša negativne vidike izključenosti na drugih področjih. Vpetost v omrežja zagotavlja
medosebno povezanost, moralno podporo in varnost, ko jo posamezniki potrebujejo. V
primeru, da omrežij ni ali so zelo šibka in majhna, so lahko negativne posledice izključenosti
na drugih področjih precej večje (prav tam, str. 22). Vpetost v medosebna omrežja predstavlja
pomemben vidik družbene vključenosti starejših, ki lahko pomembno pripomore k
zmanjševanju družbene izključenosti na drugih področjih (prav tam 2010, str. 35).
1.2.3. Socialna omrežja in socialna opora starejših
Socialna omrežja, bodisi v širšem smislu lokalne oz. sosedske skupnosti, kot v smislu drugih,
intimnejših skupnosti, so vir socialne opore (Hlebec idr. 2012, str. 35). Omrežja socialne
opore so večinoma relativno trajna in stabilna, spreminjajo se le ob posameznikovih večjih
življenjskih prehodih, kot so npr. poroka, upokojitev, huda bolezen v družini ali izguba
partnerja (Hlebec idr. 2009, str. 154). Wengerjeva tipologija socialna omrežja deli na:
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podporna omrežja, ki izhajajo iz družinskih odnosov; lokalno integrirana podporna omrežja;
podporna omrežja lokalne samouprave; podporna omrežja širše skupnosti in zasebna ali
omejena podporna omrežja (Wenger 1991 v Gardner 2011, str. 264). Različne vrste osebnih
ali lokalnih omrežij lahko razvrstimo tudi v štiri tipe omrežij: intimno ali emocionalno
omrežje, ki je posamezniku najbližje; socialno omrežje; informacijsko-instrumentalno
omrežje in globalno omrežje (Hlebec idr. 2009, str. 155). Intimno ali emocionalno omrežje
ponavadi sestavljajo partner, najbližja družina in tesni prijatelji. Vezi v intimnem omrežju so
tesne in stabilne, člani omrežja se pri odraslem posamezniku redko zamenjajo in ponavadi
nudijo različne vrste opore (prav tam, str. 156). Omrežje socialne opore ponavadi sestavlja
razširjena družina, prijatelji z delovnega mesta in sosedi. Posamezniki znotraj socialnega
omrežja se lahko zamenjajo hitreje, imajo pa lahko eno ali več vlog. Najhitreje se menjajo
člani informacijskega omrežja, ki imajo najpogosteje specializirane vloge, sestavljajo ga
profesionalci, oddaljena družina, sodelavci in sosedje (prav tam, str. 157).
»Omrežja socialne opore in opora, ki se izmenjuje med posameznikom in njegovim
omrežjem, naj bi delovala na kakovost življenja [...] kot dobrodelen učinek na psihično in
fizično zdravje ter dobro počutje ne glede na morebitne krize ali stresne procese ter kot zaščita
pred vplivi stresnih ali kriznih situacij« (Hlebec idr. 2009, str. 156). Socialna opora deluje kot
zaščitni dejavnik zdravja starejših in kot pomemben napovednik zdravega staranja (Depp in
Jeste 2009, Uchino 2009 v Gardner 2011, str. 264). Osebna socialna omrežja in funkcionalno
omrežje socialne opore, ki starejšim omogoča samostojno življenje na domu, imajo
pomembno vlogo pri soočanju z zdravstvenimi in finančnimi težavami, ki starejše najbolj
obremenjujejo, saj starejše najbolj skrbi izguba neodvisnosti (Kavčič 2011, str. 199-200).
Tveganje popolne odvisnosti od formalne pomoči lahko poveča izguba vsake osebe iz
omrežja. Strukturne družbene okoliščine (neustrezen zdravstveni sistem, javni promet,
dostopnost storitev, spremembe sistemov države blaginje, hitre družbene in tehnološke
spremembe), ki so del okolja v katerem posameznik živi, lahko njegovo avtonomijo
povečujejo ali ga silijo v odvisnost (Kavčič 2011, str. 200).
Socialna opora je pomoč v različnih oblikah, ki si jo starejši izmenjuje s svojim lokalnim
omrežjem oziroma omrežjem socialne opore (Hlebec in Kogovšek 2004, Mandič in Hlebec
2005; v Hlebec idr. 2009, str. 154). Socialna opora vključuje tri elemente: vire ali omrežje
socialne opore, oblike ali izmenjavo opore in ovrednotenje ali kaj posamezniku opora pomeni.
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Omrežje socialne opore so vsi ljudje, ki jih poznamo in na katere se lahko obrnemo za pomoč
(Hlebec idr. 2012, str. 37). Posamezniki si socialno oporo izmenjujejo s svojim socialnim
okoljem in izmenjavo vrednotijo. Omrežja socialne opore ali lokalna omrežja so viri socialne
opore, konkretna oporna vedenja pa so oblike socialne opore. Osebno vrednotenje socialne
opore je sestavljeno iz prisotnosti, zadostnosti in kakovosti opornih dejanj, ki odgovorijo na
vprašanja, ali se lahko na koga obrnem, ko sem v stiski, ali mi ta opora zadostuje in kako sem
z njo zadovoljen (Hlebec idr. 2009, str. 155). Oblike socialne opore delimo na štiri večje
skupine (Hlebec idr. 2012, str. 37):


na instrumentalno ali materialno oporo, ki se nanaša na pomoč v materialnem smislu,
kot na primer posojanje denarja, orodja, pomoč pri hišnih opravilih, skrb za otroka,





starejšega ali bolnega člana družine;
na informacijsko oporo, ki zajema informacije, ki jih posameznik potrebuje ob večjih
življenjskih spremembah, kot so selitev, upokojitev ali iskanje nove zaposlitve;
na emocionalno oporo, pri kateri gre za oporo ob večjih ali manjših življenjskih
krizah, kot so smrt bližnjega ali druge težave v družini, in
druženje, ki predstavlja socialno oporo v obliki neformalnega občasnega druženja, kot
so izleti, različne kulturne, športne in izobraževalne dejavnosti.

Člani omrežja igrajo pomembno vlogo pri vključevanju starejših v skupnost in širšo družbo,
zato je pomembno, da imajo starejši v svojih omrežjih člane različnih generacij (Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 38). Skozi socialna omrežja se ljudje vključujejo v različne
organizacije in družbena gibanja, ki jim nudijo nadaljnje priložnosti za vzpostavljanje osebnih
vezi (McPeherson, Smith-Lovin in Cook 2001 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 39).
Verjetno velja tudi nasprotno, da bodo starejši brez mlajših članov v svojih socialnih omrežjih
izključeni iz sodelovanja v skupnosti in širši družbi (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 39).
V Sloveniji posameznikova socialna omrežja upadajo s starostjo, družinsko omrežje pa
postaja vse bolj pomembno (Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 263). Starejši imajo manjša
omrežja kot druge populacijske skupine. Skupina socialno izoliranih starejših je sicer zelo
majhna, saj ima večina starejših močna družinska omrežja, velika geografska bližina
sorodnikov pa pomeni manjšo izključenost in ogroženost starejših (Hlebec idr. 2010, str. 3536). Bolj ranljive so skupine starejših, ki imajo zelo majhna omrežja, kar pomeni večjo
odvisnost od enega vira pomoči, ki je tako bolj obremenjen (prav tam, str. 36). V Sloveniji
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družina ponavadi predstavlja polovico omrežja socialne opore. Gre za medgeneracijske vezi
in za izmenjavo socialne opore, ki poteka med starši in otroki (Hlebec idr. 2012, str. 43).
Drugi najpomembnejši vir opore so prijateljske vezi, ki so večinoma znotrajgeneracijske vezi
(prav tam, str. 44). Prijatelji so pomembni predvsem pri nudenju čustvene opore, praktične
pomoči in pri druženju (prav tam, str. 44). Pomemben vir opore predstavljajo tudi sosedi, med
katerimi prevladujejo večinoma znotrajgeneracijske vezi, ki se lahko razvijejo v prijateljske
vezi. Soseska lahko predstavlja prostor, kjer se lahko vzpostavljajo in vzdržujejo
medgeneracijske in znotrajgeneracijske vezi tudi izven družine, predvsem ko in če so
spodbujane s strani skupnosti in države (prav tam, str. 44-45). Starejši se običajno najprej
obračajo po pomoč k družinskim članom in sorodstvu, nato k sosedom in šele nazadnje k
formalnim oblikam opore. Časovna omejenost družine z delom in skrbjo za svoje potomce se
ob tem kaže kot ovira celovite opore starejšim (Hlebec idr. 2010, str. 87). Obstajajo tudi
starejši, ki iz različnih razlogov ne črpajo iz socialnega omrežja. To so tisti, ki socialnega
omrežja ne morejo izkoriščati, ker nimajo stikov, nimajo svojcev ali imajo z njimi konfliktne
odnose, in tisti, ki omrežij ne vzdržujejo ali jih nočejo uporabljati, ker nočejo obremenjevati
sorodnikov, sosedov, prijateljev (prav tam, str. 56).
Starejši so družbeno izključeni predvsem na področju splošne družbene udeležbe in stikov, saj
zaradi finančnih in zdravstvenih dejavnikov ne morejo enakovredno sodelovati v družbenem
dogajanju, zlasti pri odločanju (Hlebec idr. 2010, str. 90). Neformalna omrežja so ena izmed
pomembnih strategij, ki pripomore k zmanjševanju širše socialne izključenosti starejših in
poveča njihovo družbeno udeležbo, zato bi bilo dobro okrepiti dejavnosti v skupnosti (prav
tam, str. 90-91). Večjo družbeno udeležbo starejših bi lahko dosegli s ciljno naravnanim in
prilagojenim informiranjem starejših o dejavnostih in storitvah, ki so jim namenjene (prav
tam, str. 91). Večina starejših nad 65 let biva v domačem okolju, zato so storitve, ki bi jim
olajšale življenje in omogočile samostojno, podaljšano bivanje doma, zanje izjemnega
pomena. Za starejše bi bilo koristno izobraževanje, ki bi jim omogočilo pridobiti veščine, s
katerimi bi se povečala njihova neodvisnost in zmanjšali njihovi stroški (prav tam, str. 89).
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2.

Skupnost

Družbeno vključevanje in zmanjševanje družbenih neenakosti se začne v skupnosti (Dragoš in
Leskošek 2003, str. 62). Ljudje med življenjem oblikujemo občasne, začasne in trajnejše
skupine, ki so različne po vsebinah, oblikah ter po kulturni mentaliteti in družbeni strukturi
(Bahovec 2005, str. 9). Gre za povezovanje v združenja, društva, skupnosti, družbo, gibanja in
tako dalje (Bahovec 2005, str. 9).
Skupnost je več kot skupek posameznikov, saj mora vsebovati vsaj minimalne izraze vsebine
komunikacije in odnosa, v katerem se posamezniki srečajo kot osebe (Bahovec 2005, str. 81).
Na eni strani se skupnost pomensko povezuje v družbeno enoto, ki se razlikuje od okolice s
svojo kulturo, skupnim pomenskim svetom, pomeni, vrednotami, navadami, simbolnim
izražanjem, načinom življenja itd., na drugi strani pa predstavlja okolje, v katerem
posameznik živi in s katerim se mora soočiti (Bahovec 2005, str. 13). Skupnost lahko
razumemo kot prostor, družbeno dejavnost, družbeno strukturo, pripadajoča občutja,
solidarnost in pomene ter osebne predstave o vrednosti (Shanahan 1996 v Fragoso 2012, str.
60). Tradicionalno se skupnost navezuje na specifično omejeno geografsko področje, pogosto
se povezuje s pozitivnimi odnosi med njenimi člani, občutki zaupanja, pomoči in pripadnosti
ljudi, ki skupnost sestavljajo, ter močne vezi med njimi (Filipovič Hrast 2009, str. 170).
Bistvena sestavina skupnosti so odnosi, osnova skupnostnega druženja pa je komunikacija
med ljudmi (Bahovec 2005, str. 252). Skupnost nastaja kot rezultat določenih motivov
zaupanja v povezanost z drugimi, ki se kažejo kot dovolj močno povezovalno jedro za
skupnostno druženje (prav tam, str. 253). Povezanost se izraža v čutenju in mišljenju
posameznikov, v njihovi vzajemnosti, sorodnosti, povezanosti in skupnem delovanju, zato je
za skupnost značilna tudi odgovornost za drugega, soodgovornost za skupino in deljena
odgovornost za določeno dejavnost (prav tam, str. 253). Povezovalno jedro, ki predstavlja
središče skupnosti, mora vsebovati simbolne in kulturne vsebine, ki skupnost povezujejo s
preteklostjo in prihodnostjo (Bahovec 2005, str. 253). Spomin in vizija sta neločljiva dela
skupnosti, ki omogočata zavedanje izvora in smisla skupnosti in sta pomembna vira življenja
v sedanjosti (prav tam, str. 253).
Temelj skupnosti običajno predstavlja prostorska bližina, zato se v raziskovanju pojem
skupnosti pogosto povezuje s konceptom soseske, čeprav so za skupnost poleg prostorske
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bližine pomembna tudi omrežja in interakcije v tem prostoru (Hlebec idr. 2012, str. 102).
Loughran sosesko opredeli kot družbeno enoto s fizičnimi in socialnimi mejami, ki so lahko
toge ali pa fluidne in odprte. Za določene ljudi in skupine so skupnosti lahko vključujoče,
medtem ko so izključujoče za druge (Loughran 2003 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str.
261). Soseske [ali skupnosti] kot fizično in subjektivno omejeni prostori so območja
materialnega in pomenskega, so tudi območja blaginje (dobre ali slabe) za njene prebivalce
(Gardner 2011, str. 263). Boström (2012, str. 149) opredeli blaginjo skupnosti kot združeni
socialni kapital4, ki se v skupnosti razvija v različnih mrežah, pri čemer gre za odnose, ki se
pojavljajo tako v neformalnih kot v formalnih okoljih, ki jih organizirajo prostovoljci ali
nastanejo kot posledica uradne politike skupnosti. Ferlander ugotavlja, da se mnogi ljudje
vključijo v dejavnosti v skupnosti, da bi spoznali ljudi in dobili občutek pripadnosti
(Ferlander 2004 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 262).
Dragoš in Leskošek (2003, str. 53) skupnosti delita na aktivne, pasivne in konfliktne. Aktivne
ali dejavne skupnosti se med seboj razlikujejo, zanje sta značilni samoiniciativnost in
udeležba prebivalcev skupnosti, ki se odraža v dobrih medsebojnih odnosih, samopomoči,
medgeneracijski povezanosti, med prebivalci pa ni osamljenih (prav tam, str. 53). Med seboj
se razlikujejo tudi pasivne ali nedejavne skupnosti. Gre predvsem za skupnosti, kjer ne
moremo najti dejavnosti, skupnost ni konfliktna, čeprav je v njej veliko izoliranih in
osamljenih, prebivalci se težko samoorganizirajo in dogovorijo za skupno dejanje (prav tam,
str. 54). Dragoš in Leskošek (2003, str. 54) pravita, da konfliktnih skupnosti, kjer omenjajo
konflikte med ljudmi ali različnimi organizacijami, pri nas skoraj ni. Gre za skupnosti, kjer
ljudje nimajo možnosti uresničevati svojih želja. V zaprtih skupnostih, kjer umik ni možen, se
konflikti bolj odražajo v osebnem življenju ljudi, saj so njihove osebnostne mreže redke tako
zunaj skupnosti kot v njej. Zato je več osamljenih, nezaupanja med ljudmi in s tem
konfliktnosti (Dragoš in Leskošek 2003, str. 55).

Socialni kapital je koncept, ki obravnava pomen družbenih omrežij kot virov za doseganje
individualnih in družbenih ciljev (Bahovec 2005, str. 232). Nanaša se na omrežja osebnih povezav in
medosebnih interakcij, na norme zlasti recipročnosti, poštenosti in zaupanja ter na načine, kako vse to akterjem,
ki so posamezniki, skupine in institucije, omogoča boljše sodelovanje in učinkovitejšo doseganje ciljev
(Bahovec 2005, str. 232-233).
4
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Sodobne skupnosti se po Wellmanu in Leightonu (1979 v Hlebec idr. 2012, str. 102-103)
razvijajo v treh smereh, ki sta jih poimenovala izgubljena, ohranjena in osvobojena skupnost.
Za izgubljeno skupnost je značilno, da so zaradi razvoja industrijsko birokratskih struktur
oslabljene primarne vezi v skupnosti, omrežja v soseski so ozka, šibka, razdrobljena in
omejena ter kot taka ne omogočajo solidarnosti in mobilizacije delovanja (Wellman in
Leighton 1979 v Hlebec idr. 2012, str. 102-103). Teza o ohranjeni skupnosti predpostavlja,
da so skupnosti obstale kljub industrijskim in birokratskim procesom, saj naj bi bile primarne
vezi prilagodljiva oblika opore, ki je institucije ne morejo nadomestiti (Hlebec idr. 2012, str.
102-103). Tudi v osvobojeni skupnosti so te primarne vezi še vedno prisotne in pomembne, le
da te niso prostorsko omejene. Gust in Wierzbicki (1999 v Hlebec idr. 2012, str. 103)
omenjata še posredno ali vmesno skupnost, v kateri imajo posamezniki vzpostavljene lokalne
vezi kot tudi vezi zunaj soseske. Posredniško vlogo skupnosti poudarja tudi Hunter (1979 v
Hlebec idr. 2012, str. 103-104), ki ji dodaja še ekonomsko, administrativno, politično,
socializacijsko in družabno vlogo. Ekonomska vloga skupnosti je izražena v proizvodnji in
potrošnji, administrativna z umestitvijo različnih javnih storitev v prostoru, politična pa v
zmožnostih organizacije in doseganju interesov. Socializacijska in družbena vloga se
navezuje na procese identifikacije, predanosti in interakcije in je po Hunterju zlasti
pomembna za starejše (Hlebec idr. 2012, str. 104).
Skupnosti lahko delimo na urbane in ruralne. Pri iskanju ustrezne opredelitve urbanih in
ruralnih območji so težave (Woukoun idr. 2010, str. 1883). Obstajajo različne vrste
podeželskega prostora in različni pogledi na pomen velikih in srednje velikih mest v njihovi
bližini (Woukoun idr. 2010, str. 1893). Trenutno sta v uporabi dva pristopa razmejevanja
podeželskih in mestnih območij: definicija OECD in Eurostatova definicija (Definicije…
2005). Obe definiciji temeljita na kriteriju gostote prebivalstva, le da Eurostatova opredelitev
upošteva še prostorsko povezanost lokalnih enot (Definicije… 2005). Definicija OECD na
regionalni ravni razlikuje različne tipe regij glede na delež prebivalstva, ki živi v ruralnih
občinah in sicer na (Definicije… 2005):



pretežno ruralne regije (predominantly rural), kjer več kot polovica prebivalstva živi v
ruralnih občinah;
zmerno ruralne ali vmesne regije (significantly rural / intermediate), kjer na podeželju
živi 15-50 % prebivalstva regije, ter
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pretežno urbane regije (predominantly urban), kjer manj kot 15 % prebivalstva živi v
ruralnih občinah.

Po tej opredelitvi nobena izmed slovenskih regij ne sodi v pretežno urbano regijo
(Definicije… 2005). Eurostatova opredelitev razmeji urbana in ruralna območja drugače (prav
tam):




gosto poseljena območja (densely populated), kjer je gostota prebivalstva večja od 500
prebivalcev/km2;
vmesna območja (intermediate) z gostoto prebivalstva večjo od 100 prebivalcev/km2;
ter
redko poseljena območja (thinly populated), ki ne pripadajo zgornjima kategorijama.

Pri OECD so podobno oblikovali opredelitev urbanih krajev, ki se lahko razlikujejo glede na
naloge, ki jih opravljajo: na upravne, transportne, potovalne, turistične kraje, kraje znanja in
odločanja (ESPON Monitoring Committee 2007 v Woukoun idr. 2010, str. 1884). Evropsko
podeželje predstavlja štiri petine kopenskega območja in ima večji delež ljudi, starih 55 let in
več, kot evropska urbana območja (Countryside Agency 2000, 2004; Eurostat 200, Ofﬁce of
National Statistics 2002 v Giarchi 2006, str. 705). Ruralna območja je mogoče razvrstiti na
(Bluden idr. 1998, Perlín 2003, Maŕíková 2005, Müller 2005 v Woukoun idr. 2010, str. 18831884):




razmeroma uspešne kraje v bližini velikih mest ali v bližini glavnih prometnih cest in
ruralna območja na obrobju večjih mest z manjšo možnostjo za razvoj.

Giarchi (2006, str. 707-708) navaja Russellovo razvrstitev štirih tipov ruralnih območij:
urbana senca, dostopna območja, manj dostopna območja in oddaljena podeželska območja.
Mesto se največkrat povezuje s stolpnicami, hrupom, prometom, mestnim avtobusom, javnimi
ustanovami in cestami (Turk Niskač idr. 2010, str. 34). Podeželje je nasprotno prostor narave,
miru, odmaknjenosti od glavnih cest, območje kmetij in kmetijskih površin (prav tam, str. 34).
Vendar je koncept ruralnega in urbanega večplasten. Ruralna območja so raznolika in lahko
variirajo od majhnih naselij na obrobjih velikih mest do odmaknjenih vasi, poleg tega
ekonomske in družbene spremembe v ruralnih območjih oblikujejo tudi različne medsebojne
odnose z urbanimi območji in kulturami (Scott idr. 2007 v Turk Niskač idr. 2010, str. 34). To
zlasti velja za mejna območja, na katerih se ti zunanji označevalci med seboj prepletajo (Turk
Niskač idr. 2010, str. 34). Skupnosti se med seboj razlikujejo predvsem v tistih lastnostih, ki
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so povezane s socialnim kapitalom, ne pa z ekonomskimi merili (Dragoš in Leskošek 2003,
str. 65). Razlike v kakovosti življenja v skupnostih se kažejo v težavah (z dostopom do
informacij, velikostjo družabnih mrež, povezavo do drugih skupnosti, vplivanjem, dostopom
do storitev javnih služb, samoiniciativnostjo, nastajanjem skupnostnih pobud, dejavnostjo
društev), ki niso ekonomsko pogojene (Dragoš in Leskošek 2003, str. 65). Dojemanje prostora
ni pogojeno samo s prostorom, v katerem živimo, ampak je povezano tudi s starostjo. S
starostjo so povezane različne osebne izkušnje in tudi različni interesi posameznikov, oboje
pa vpliva na vrednotni sistem posameznika, preko katerega ta doživlja prostor (Turk Niskač
idr. 2010, str. 39).
2.1. Skupnost in starejši
Lokalna skupnost ali soseska ima pomembno vlogo v vsakdanjem življenju vseh ljudi, zlasti
starejših, saj so pogosteje bolj vezani na lokalno skupnost zaradi manjše mobilnosti in
daljšega časa bivanja v isti skupnosti; običajno imajo tudi več prostega časa, ki ga lahko
preživijo v skupnosti (Hlebec idr. 2012, str. 104). Starejšim skupnost predstavlja osnovno
okolje, v katerem se odvija njihovo vsakdanje življenje, in hkrati ponudnika pomoči tistim, ki
so sami ali manj mobilni (Filipovič Hrast 2009, str. 170). Mnogo starejših preživi večino časa
v skupnosti, kjer so pogosto živeli že dlje časa (Gardner 2011, str. 264). Starejši, ki živijo dlje
časa v isti skupnosti so nanjo bolj navezani, predvsem zaradi možnosti vzpostavljanja vezi v
skupnosti in poznavanja soseske (Smith 2009 v Hlebec idr. 2012, str. 104). Navezanost
starejših na skupnost je povezana s poznanim prostorom, ki starejšim predstavlja možnost
obujanja spominov, reinterpretacije življenjskih dogodkov in predstavlja zbirko življenjskih
dosežkov posameznika (Evans 2009, Smith 2009, Ekstorm 1994 v Hlebec idr. 2012, str. 104).
Torej predstavlja pomemben del identitete posameznika.
Skupnost je izjemno pomemben prostor staranja, saj je za blaginjo in lastno identiteto
starejših izjemno pomembno, da lahko gredo ven in so v interakciji z materialno in socialno
skupnostjo (Peace, Holland in Kellaher 2005, 2006 v Gardner 2011, str. 264). Za starejše ima
skupnost socialni in avtobiografski pomen. Socialni pomen se veže na posameznikove odnose
v skupnosti, ki jih oblikuje preko družine in sosedov, avtobiografski pomen pa se veže na
osebno zgodovino v povezavi s prostorom (Smith 2009 v Hlebec idr. 2012, str. 104).
Prednosti staranja v poznani skupnosti so povezane s fizičnim poznavanjem in privajenostjo
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lokalnemu prostoru, ki nastane z večkratno uporabo prostora in storitev v njem, zato lahko
starejši tudi v času, ko jim pešajo moči, dobro obvladujejo svoje okolje (Smith 2009 v Hlebec
idr. 2012, str. 104).
Skupnost predstavlja tudi nadaljujočo se možnost sodelovanja z drugimi na način, ki ga dom
ne more zagotoviti (Peace, Holland in Kellaher 2005, 2006 v Gardner 2011, str. 264). Gardner
prepozna več ključnih prostorov v skupnosti, ki so pomembni za starejše, saj pri starejših
spodbudijo pozitivne spremembe, vključno z izboljšanjem razpoloženja, večjim navdušenjem
za pogovor in živahnost pri njihovi hoji (Gardner 2011, str. 264). Nekatere izmed teh
pomembnih javnih prostorov v skupnosti poimenuje tretji prostori5 (Gardner 2011, str. 264).
To so ključni prostori neformalnega javnega življenja. Nahajajo se izven doma (prvo mesto)
in dela (drugo mesto) in imajo več temeljnih značilnosti: so na nevtralnih tleh, so dostopna,
glavna dejavnost v tretjih mestih je pogovor, imajo redne obiskovalce, ki tam preživljajo svoj
čas, razpoloženje je igrivo in ljudem predstavlja drugi dom (Oldenburg 1999, str. 22-41).
Gardner je prepoznala naslednje pomembne lokacije tretjih mest za starejše: javni parki,
različne lokalne poslovalnice, organizacije v skupnosti, kot so različna interesna društva in
verske skupnosti (Gardner 2011, str. 266). Ti prostori so fizično in družbeno bolj dostopni za
starejše, obiskovalci in udeleženci pa se v teh manjših intimnih prostorih počutijo sprejeto in
udobno (Gardner 2011, str. 266). Zato bodo tudi v tej diplomski nalogi predmet raziskovanja.
Tretji prostori so vključujoči javni prostori, kjer starejši začutijo občutek lastništva in
pripadnosti. Ti prostori delujejo kot okno v zunanji svet, ki zagotavlja priložnosti za
neposredne in posredne stike s skupnostjo in njenimi prebivalci (Gardner 2011, str. 267).
Pozitivni učinki vključevanja v tovrstne prostore se kažejo v negovanju občutka o sebi,
prijateljstvih, občutka smisla in bolj pozitivnem pogledu na življenje. Ti prostori, z
zagotavljanjem socialnih interakcij in z zagotavljanjem prostora za vzpostavljanje in
vzdrževanje odnosov, izboljšajo življenje starejših (Gardner 2011, str. 267). Hkrati
predstavljajo pomembne prostore za starejše, saj pomagajo oblikovati njihov vsakdanji
družbeni svet (Gardner 2011, str. 268). Skupnostna omrežja ne morejo nadomestiti ali

Oldenburg (1999) v svojem delu sicer govori o tretjem kraju oz. »third place«, vendar ta pojem označi
z značilnostmi, ki bolj predstavljajo simbolni prostor kot geografsko določen kraj, zato izraz prevajam kot tretji
prostor.
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zanikati pomembnosti neformalnih sistemov, kot so družina in prijatelji, ali formalnih
podpornih sistemov, ki jih zagotavljajo javne in zasebne službe, jih pa pomembno
dopolnjujejo (Gardner 2011, str. 269). Dragoš in Leskošek pravita, da so fizični in socialni
prostori med seboj povezani. Ob tem izpostavita, da osnovo za družbeno udeležbo predstavlja
prav prostor za druženje in ustvarjanje medsebojnih povezav, ki razvijajo osebno zadovoljstvo
in večajo možnosti (Dragoš in Leskošek 2003,str. 50).
V slovenskih skupnostih je razpad krajevnih skupnosti povzročil veliko sprememb (Dragoš in
Leskošek 2003, str. 48). Zaradi ukinjanja javnih prostorov skupnost ni več mesto skupnega
delovanja, zmanjšalo se je medsebojno povezovanje, kar se odraža na slabši informiranosti
(prav tam, str. 48). »Neinformiranost je ovira za družbeno udeležbo, lahko povzroča osamitev
ljudi in poglablja družbeno neenakost in [...] je povezana z dostopnostjo« (prav tam, str. 4849). Zaradi izgube prostorov je manj skupnostnih dejavnosti, ki bi povezovale ljudi. Z
razpadom skupnostnih mrež pa se manjša socialni kapital, ki se je tvoril s skupnostnim
delovanjem (prav tam, str. 49). Večjo udeležbo in dejavnost ljudi v skupnosti omogočata dva
temelja, in sicer lajšanje vsakdanjega življenja in dostopnost (prav tam, str. 57). V skupnosti
je zato pomembna interakcija, povezovanje v mreže, v katerih se lahko človek aktivira in mu
omogočajo informacije, vpliv in ga krepijo (prav tam, str. 61). Pri nas zaradi napačne mestne
politike marsikje nastaja pomanjkanje skupnostnih mrež, kar vpliva na večanje družbene
neenakosti (prav tam, str. 61).
Skupnost je tudi prostor zagotavljanja različnega nabora storitev starejšim (Hlebec idr. 2012,
str. 105). Gre za skupnost kot ponudnika skrbi za starejše, pri čemer je skupnost razumljena
kot okolje za storitve, kot so lokalne storitve pomoči na domu, društva upokojencev in
podobno, ki predstavljajo nasprotje institucionalne oskrbe (Loughran 2003 v Hlebec idr.
2012, str. 105). Lokalna skupnost tako predstavlja možnega akterja skupnostne skrbi, ki lahko
pomembno prispeva k večji kakovosti življenja starejših (Filipovič Hrast 2009, str. 169).
Ponudba in kakovost storitev, ki so na voljo, vpliva na to, koliko jih starejši uporabljajo in ali
morajo uporabljati druge, neformalne vire pomoči (prav tam, str. 174).
Številni politični dokumenti navajajo kot enega izmed prednostnih ciljev čim daljše bivanje
starejših v skupnosti ob podpori zdravstvene nege in storitev, ki jih potrebujejo (prav tam, str.
174). Vse bolj pomembno vlogo pri skrbi za starejše imajo storitve, ki jih ponuja neprofitni
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sektor. Storitve neprofitnega sektorja lahko vplivajo na oporna omrežja starejših in na
pričakovanja po skrbi in pomoči neformalnih ponudnikov (Filipovič Hrast 2009, str. 175).
Danes ima neprofitni sektor zelo pomembno vlogo pri skrbi za starejše. Hlebec s sodelavci v
povezavi s tem omenja: dnevne centre za starejše, skupine starejših za samopomoč v lokalnih
mrežah, društva za pomoč upokojencem, univerze za tretje življenjsko obdobje, mrežo
študijskih krožkov in podobno. Po njihovem mnenju so prav izobraževalne dejavnosti ključne
kot prostor medgeneracijske solidarnosti in izmenjave (Hlebec idr. 2012, st. 106). Ob teh so
za starejše pomembne dejavnosti v skupnosti kot so »informacijski programi, prostovoljstvo
in medgeneracijski programi, izobraževalni programi, rekreacijski centri, zaposlitveni
programi, programi povezani s prehranjevanjem in nizkim dohodkom starejših, zdravstvo in
programi za mentalno zdravje, programi pravne pomoči, transport, stanovanjski programi,
programi pomoči na domu in programi dolgotrajne oskrbe.« (Wacker in Roberto 2008 v
Hlebec idr. 2012, str. 105). Tudi Ramovš (2003) med programi in storitvami v skupnosti, ki
so pomembni za ohranjanje in nadaljevanje samostojnega življenja v poznejših letih, izpostavi
predvsem programe in organizacije za zaposlitev in delo starejših, programe za medsebojno
povezovanje starejših, športne in rekreacijske programe in različne izobraževalne programe
(Ramovš 2003, str. 293-298). Ponudniki tovrstnih programov so pogosto društva v skupnosti.
V skupnostih so torej pomembna različna društva, ki razvijajo programe, ki ljudi povezujejo v
skupni dejavnosti, saj se tako med njimi razvijajo osebne vezi (Dragoš in Leskošek 2003, str.
57). Za organizacije na področju civilne družbe je značilno, da so nevladne, formalno
ustanovljene, neprofitne, samostojno vodene in upravljane ter vključujejo določeno količino
prostovoljnega dela (Salamon in Anheier 1992 v Kump 2003, str. 159). Različna društva, v
katerih člani akumulirajo socialni kapital, delujejo na način, ki ima pozitivni vpliv na blaginjo
in produktivnost celotne skupnosti (Kump 2003, str. 160). Organizacije civilne družbe so
pravzaprav šole demokracije, saj se posamezniki v prostovoljskih društvih učijo preko
razpravljanja z drugače mislečimi (Kump 2003, str. 160). Pri tem učenje kot interaktivna in
kontekstualno umeščena dejavnost predstavlja eno izmed oblik socialnega kapitala (Wenger
1998 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 259). V društvih ima učenje pomembno vlogo,
saj se med skupnim delovanjem razvijejo novo znanje, spretnosti in novo vedenje.
Posamezniki različna znanja in spretnosti pridobijo skozi izkušnjo in s pomočjo neformalnega
učenja ter ob učenju drug od drugega. Učenja se pogosto ne zavedajo. V razvitem
prostovoljskem sektorju se posamezniki lahko učijo v različnih vrstah izobraževanja odraslih
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(Kump 2003, str. 161). Različne izobraževalne organizacije in razna društva lahko spodbudijo
oblikovanje mrež, ki povezujejo različne sektorje učenja in prostovoljskih iniciativ,
omogočajo pretok informacij ter vzajemno učenje (Kump 2003, str. 161). Neformalno in
priložnostno učenje lahko članom skupnosti olajša doseganje ciljev in spodbuja blaginjo
skupnosti (Field 2005 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 186). Ko pridejo osebe, ki so
priložnostni učenci, v stik z osebo, ki ima več znanja in izkušenj kot oni, so vedno nagnjeni k
izmenjavi znanja in informacij preko razprave, podajanja idej, svetovanja in sodelovanja, na
interaktiven in vključujoč način (Harrison 2003 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 261).
Društva upokojencev najdemo skoraj v vseh skupnostih (Dragoš in Leskošek 2003, str. 55).
Njihove najpomembnejše dejavnosti so družabni in izobraževalni dogodki, saj prispevajo »k
boljšemu zdravju, počutju, večjemu zadovoljstvu, sproščenosti, boljši povezanosti in s tem
tudi večji odprtosti do drugih. Širijo solidarnost in medsebojno pomoč in spodbujajo skupnost
k dejavnosti« (prav tam, str. 56). Velik vpliv v skupnosti imajo tudi gasilska društva, ki so
obdržala svoje prostore in jih ponujajo različnim skupinam za sestanke in srečanja (prav tam,
str. 56). Poleg lastnih dejavnosti opravljajo veliko humanitarnega dela in prebivalcem
pomagajo pri raznih domačih opravilih, ljudje se nanje obračajo po informacije in nasvete,
njihovo delo pa temelji na solidarnosti in samopomoči (prav tam, str. 56). Gasilska društva so
pogosto edini generatorji družabnega življenja v skupnosti, saj so gasilske veselice marsikje
skoraj edini zabavni dogodki, kjer se ljudje družijo, zabavajo in se sprostijo, ter so alternativa
raznim cerkvenim in drugim tradicionalnim praznovanjem (prav tam, str. 56).
Med ponudbo različnih dejavnosti za starejše postaja vedno bolj pomembno tudi
izobraževanje starejših, saj povečuje moč starejših in zmanjšuje njihovo družbeno
izključenost (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243). A do takšnega učinka ne pripelje
vsako izobraževanje. Le izobraževanje, ki udejanja načela kritične izobraževalne
gerontologije, zmanjšuje marginalnost in povečuje vpliv in moč starejših v družbi (Kump in
Jelenc Krašovec 2005, str. 243).

40

3. Učenje in izobraževanje starejših
V razpravah o izobraževanju in učenju starejših prevladujeta dve teoretični perspektivi.
Funkcionalistična teoretična perspektiva opisuje starejše glede na njihovo prilagajanje
obstoječemu družbenemu redu, zagovarja krčenje področja njihovega delovanja v življenju ter
krčenje ponudbe izobraževanja in ne vključuje politične, ekonomske in kulturne dimenzije
življenja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 9). Perspektiva kritične teorije staranje pojmuje
kot družbeni konstrukt in opozarja na marginalizacijo in družbeno izključenost starejših, ki ju
pogojujejo obstoječe državne socialne politike, ki nekaterim starejšim odvzemajo pravico, da
bi sodelovali v procesih odločanja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 9). Izobraževalna
gerontologija »pomeni integracijo izobraževalnih institucij in procesov, ki zadevajo vednost o
človekovem staranju in potrebah starejših« (Formosa 2012b, str. 20). Povezuje področje
izobraževanja odraslih in socialne gerontologije ter pojasnjuje, da sta učenje in izobraževanje
v starosti odvisna od posameznikovega izobraževanja skozi celoten življenjski cikel ter
poudarja pomen izobraževanja in učenja pri zmanjševanju marginalizacije starejših (Ericson
1994, Sugerman in Woolfe 1997, Glendenning 2000 v Kump in Jelenc Krašovec 2005, str.
244). Gerontogogika se ukvarja s praktičnimi strategijami poučevanja v izobraževanju
starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 244). Nanaša se na strategije poučevanja in
učne stile, ki naj bi olajšali učne izkušnje starejših, ki navadno niso več zaposleni in nimajo
več družinskih obveznosti, so včasih tudi že slabotni in imajo intelektualne omejitve (Findsen
in Formosa 2011, str. 103). Kot reakcija na neustrezno omejevanje pojma gerontogogika zgolj
na šibke in ranljive starejše, se je iz prizadevanja, da se preseže zatiranje, ki spravlja starejše v
nevednost, revščino in odvisnost, razvila kritična izobraževalna gerontologija (Kump in
Jelenc Krašovec, 2010, str. 41). Kritična izobraževalna gerontologija proučuje politiko in vire
moči, ki vplivajo na delovanje izobraževanja v poznejših letih, pri tem ima za končni cilj
opolnomočenje starejših, da stopijo nasproti socialnemu sistemu z namenom, da bi ga
spremenili (Formosa 2011a, str. 317). Kritična izobraževalna gerontologija zagovarja prakso,
ki starejšim omogoča, da sami nadzirajo svoje mišljenje in učenje, da imajo možnosti za
nadaljnji razvoj, razmišljanje, spraševanje in premišljanje o tistem, kar vedo, ali o novih
vsebinah učenja (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 245). Kritična gerontogogika je
izobraževalna praksa kritične izobraževalne gerontologije, ki učenje in poučevanje pojmuje
kot skupinsko in pogajalsko prizadevanje starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 245).
Formosa v kritični izobraževalni gerontologiji vidi možnost, da starejšim ponudimo
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priložnosti za oblikovanje organizacij, preko katerih bodo našli moč in namen v skupni viziji
za zmanjševanje marginalizacije starejših (Formosa 2002, str. 83). Meni, da predvsem
strategiji skupinskega in odprtega učenja starejšim omogočata upravljanje z njihovim učenjem
in ob tem utelešata demokratično prakso, ki vključuje postopek razvijanja zmožnosti
udeležencev izobraževanja, da postanejo samozavestnejši učenci in državljani (Formosa
2012b, str. 28).
Učenje starejših poteka v okviru bolj formaliziranih, organiziranih oblik izobraževanja, in tudi
priložnostno, nenačrtovano in naključno (Withnall 2010, str. 16). Zajema različne učne
dejavnosti, v katerih sodelujejo starejši v formalnih, neformalnih ali priložnostnih kontekstih
(English 2005 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 13). Izobraževanje odraslih [in tudi
starejših] je namerna, organizirana in načrtovana dejavnost. Pri formalnem izobraževanju
posameznik spreminja stopnjo izobrazbe, neformalno izobraževanje pa ne vodi do formalno
potrjenih rezultatov izobraževanja (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 183). Neformalni
kontekst vključuje sistematične in organizirane izobraževalne dejavnosti izven formalnega
sistema izobraževanja, ki jih ponujajo različne izobraževalne organizacije za odrasle ali
različna društva (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 13). S priložnostnim kontekstom je
najpogosteje povezan pojem učenja, pri katerem »gre za pridobivanje znanja, veščin in
spretnosti, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja in se pridobivajo s slučajnim, samostojnim,
včasih nezavednim učenjem« (prav tam, str. 13). Priložnostno učenje ni organizirano in
pogosto ni niti nameravana niti načrtna dejavnost; gre za učenje s pomočjo branja,
razpravljanja ali dejavnosti v skupnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 183). Pojavlja se
preko raznovrstnih dejavnosti vsakdanjega življenja vsake osebe v različnih družbenih
kontekstih preko družine, delovnega mesta, skupnosti in prostočasnih dejavnosti (Golding
2011a, str. 104). Torej nas priložnostno učenje spremlja skozi vse življenje in se pojavlja v
različnih okoljih ter ob različnih dejavnostih.
Jarvis pravi, da se življenjske zgodbe ljudi v veliki meri izoblikujejo skozi njihove učne
izkušnje, pri čemer se količina njihovega učenja pomembno spreminja s starostjo (Jarvis 1994
v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 10). Učenje starejših povezuje z njihovo novo
identiteto, ki jo prevzamejo v starosti, zlasti ob upokojitvi. Za tiste, ki ohranijo podobne
vzorce delovanja kot pred upokojitvijo, so spremembe identitete po upokojitvi malenkostne,
medtem ko so lahko za druge dramatične, zlasti ob zavedanju izgube družbenega in delovnega
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položaja (Jarvis 1994 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 10). Zato je učenje starejših treba
gledati v neposrednem družbenem kontekstu. Učni proces je namreč interakcijski proces, ki se
odvija med posameznikom in njegovim materialnim in socialnim okoljem, ki sta predpogoj
notranjega učnega procesa (Illeris 2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 28). Illeris
meni, da gre pri učenju za kognitivni, emocionalni in socialni proces (Illeris 2004 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 29). Učenje kot kognitivni proces je predvsem pridobivanje
spretnosti in znanja, kot emocionalni proces je prenašanje psihološke energije s čustvi, stališči
in z motivacijo, kot socialni proces pa je interakcija med posameznikom in okoljem (Illeris
2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 29). Jarvis učenje v družbenem kontekstu pojmuje
kot posledice razhajanja med posameznikovo življenjsko zgodbo in družbeno ustvarjenimi
izkušnjami, ki sprožajo človekovo učenje in samospraševanje (Jarvis 1992 v Kump in Jelenc
Krašovec 2010, str. 29). Učenje, ki je neposredno povezano z življenjem posameznika in ni
omejeno z družbenimi zahtevami, pa je za človeka temeljno (Jarvis 1992 v Kump in Jelenc
Krašovec 2009, str. 184). Takšno učenje je gibalo in hkrati posledica sprememb, človekova
identiteta pa je socialni konstrukt, ki se ustvarja skozi izkušnjo in ne v izolaciji (Jarvis 1992 v
Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 29-30). Krajnc meni, da je končni cilj učenja v poznejših
letih življenja predvsem uporaba znanja, dejavnost in z njo samopotrjevanje, socialna
pripadnost ter povezovanje v nove skupine (Krajnc 2009, str. 39). Kump in Jelenc Krašovec
(2005, str. 254) menita, da bi morali biti pri izobraževanju starejših v ospredju cilji, ki so
povezani z osebnimi in socialnimi cilji, manj pa s kognitivnimi in poklicnimi cilji. Za
uresničevanje osebnih in socialnih ciljev starejših pa je treba izobraževanje starejših razumeti
širše. Ne le kot organizirano izobraževanje, ampak kot učenje, ki ga podpira širši razpon
vplivov od tistih, ki jih zagotavlja formalno izobraževanje (Cropley 1980 v Boström 2012, str.
150).
Fuller in Unwin (2005 v Golding idr. 2007b, str. 25) zavračata idejo, da je vsako učenje, ki
poteka v specializiranih izobraževalnih ustanovah, samo po sebi boljše od učenja, ki poteka v
okolju, kot je delovno mesto, dom ali skupnost. Takšen pogled na učenje prepoznava posebno
moč priložnostnega učenja, ki je socialno in umeščeno v skupnostno prakso (Lave in Wenger
1991 v Golding idr. 2007b, str. 25). Učenje v skupnosti se lahko dogaja na različnih lokacijah
in v različnih oblikah, kot formalno ali neformalno izobraževanje ali kot priložnostno učenje
(Kump in Jelenc Krašovec, 2010, str. 49). Lahko se odvija kot situacijsko učenje ali kot
skupnosti prakse. Učenje, ki izvira iz posameznikovih vsakdanjih življenjskih izkušenj,
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poteka v okviru skupnosti prakse, ki so povsod, odrasli pa se vanje pogosto vpletajo pri delu
in zasebnem življenju (Wenger 1998 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 262). Situacijsko
učenje pa je postavljeno v osrčje socialnih odnosov, pri čemer je učenje rezultat sodelovanja
(Lave in Wenger 1991 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 262). Teorija skupnostnega
učenja zajema individualne komponente, kot so občutek povezanosti, identiteta in zavest, ter
kolektivne komponente, kot so kolektivna identiteta, solidarnost, organiziranost in skupinska
zavest (Kilgore 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 37-38). Gre za interaktiven proces
socialnega učenja, ki oblikuje individualne in kolektivne identitete. Skupnostno učenje ima
pomembno vlogo pri vzpostavljanju in krepitvi socialnih omrežij, saj vključuje učenje drug
od drugega z izražanjem, izmenjavo in širjenjem lastnih izkušenj in znanj (Kump in Jelenc
Krašovec 2010, str. 37). Teorije učenja v skupnosti temeljijo na predpostavki, da je narava
učnega procesa določena z odnosi v družbenem polju (Wenger 1998 v Kump in Jelenc
Krašovec, 2010, str. 48). Za takšno učenje je pomembno skupinsko sodelovanje v socialnem
procesu konstrukcije znanja, ki vključuje dialoge, možnost spraševanja, spontanega
preverjanja smisla in lastnih domnev v skupini (Illeris 2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010,
str. 48). Za učenje v skupnosti je značilna prostovoljna in dejavna udeležba, delovanje za
skupno dobro, močna skupinska identiteta ter deljenje vlog učenja in poučevanja med člani,
pri čemer se, kot posledica skupnega namena in delovanja, spreminjata tako skupnost kot
posameznik (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 48-49). Kump in Jelenc Krašovec menita,
da je pobuda skupnosti pomemben dejavnik spodbujanja učenja in izobraževanja starejših, ki
so v večini učno in družbeno nedejavni, in bi bilo zato treba za starejše razvijati možnosti
izobraževanja v sklopu skupnostnih dejavnosti, ki so jim namenjene (prav tam, str. 38 - 39).
Tudi starejši, ki so družbeno in učno dejavni, se najpogosteje vključujejo v različnih skupinah
na skupnostni ravni, ki jim predstavlja najbližje družbeno okolje (prav tam, str. 31). Fragoso
meni, da je skupnostno izobraževanje primerno za spopadanje z osamljenostjo ter z
zagotavljanjem družbenega razvoja in tudi primeren način za izboljševanje kakovosti življenja
starejših, saj ne sledi splošnim trendom družbenega izključevanja starejših (Fragoso 2012, str.
56). Ponudba učnih dejavnosti v skupnosti za starejše je pomembna tudi zato, ker so starejši,
ki se v starosti še naprej vključujejo v kognitivno spodbudne dejavnosti, v boljšem položaju
pri sprejemanju strategij, ki jim pomagajo večati njihovo blaginjo in neodvisnost (Jarvis 2001
v Formosa 2011b, str. 212).
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Civilna družba lahko predstavlja tudi učno okolje, ki spodbuja neformalno izobraževanje in
samostojno učenje (Alheit 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 34). Storitve civilnodružbenih organizacij [kot so društva] lahko koristijo velikemu številu starejših, saj te
organizacije niso neposredno odvisne od države, zaradi česar so mogoči raznovrstni in
razpršeni postopki pri delu in storitvah, ki jih zagotavljajo starejšim (Fragoso 2012, str. 66).
Po podatkih raziskav, ki bodo predstavljene v nadaljevanju, se starejši v primerjavi z ostalimi
starostnimi skupinami pogosteje vključujejo ravno v takšne oblike izobraževanja (Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 34). Zato bi bilo smiselno te organizacije upoštevati tudi pri
(finančnih in drugih) spodbudah za izobraževanje starejših.
Združeni narodi (UN) in Evropska skupnost (EU) dajeta velik poudarek spodbudam za
izobraževanje starejših, predvsem zaradi zaskrbljenosti nad gospodarskimi posledicami
globalnega staranja družbe (Formosa 2012a, str. 277). Ti organizaciji na učenje gledata
predvsem iz ekonomskega vidika, ki izobraževanje odraslih prikrajša za možen potencial
krepitve moči starejših (Formosa 2012a, str. 284). Vlade poudarjajo predvsem ekonomske
učinke učenja in zato sredstva namenjajo predvsem vrstam učenja, ki naj bi najbolj verjetno
proizvedla spretnosti, kompetence in zaposljivost, ter s tem odmikajo javna sredstva od tiste
vrste učenja, ki spodbuja blaginjo (Field 2009, str. 5). Blaginja ljudi, poleg stalnega in
ustreznega dohodka, vključuje namreč še številne druge dejavnike, kot so zdravje, socialne
povezave in posameznikova zmožnost, da prispeva k skupnosti (Field 2009, str. 5). Sfard
(2008 v Golding in Foley 2011, str. 54) meni, da bo izobraževanje odraslih v hudi stiski, če ne
bomo prepoznali, da njegova vrednost presega vsoto posameznih poklicnih kompetenc, in
priznali, cenili ter podprli, da je izobraževanje eden izmed mnogih dragocenih rezultatov
socialnega, vseživljenjskega in raznovrstnega učenja, ki se odvija v skupnosti. Z ekonomskim
pogledom na učenje, ki daje prednost zgolj učenju za potrebe dela, je povezana tudi domneva,
da ljudje, starejši od 65 let, niso zainteresirani za učenje, in ne bi smeli biti upravičeni do
državne podpore pri učenju. To verjetno izhaja tudi iz popularne, vendar napačne
predpostavke, da so starejši brez vrednosti oziroma v breme skupnosti, s staranjem pa bodo
postali tudi breme za zdravstveni in socialni sektor (Golding idr. 2007b, str. 11)6. Takšen

Predpostavka izhaja iz z globoko zasidranih socialnih stereotipov o starejših, ki jih družba pojmuje kot
bolne, slabotne in odvisne, torej kot takšne, ki pogosteje rabijo zdravstvene storitve ali storitve socialne oskrbe
(op. a.). Krajnc (2009, str. 34) kot najizrazitejša stereotipa o učenju starejših izpostavi: »starejši nimajo več

6
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pogled, ki starejše pojmuje zgolj kot breme in strošek za družbo, ne prepozna vrednosti
izobraževanja starejših ter možnega prispevka starejših k družbi. Raziskave o učinkih učenja
kažejo, da lahko vlaganje v učenje in izobraževanje odraslih pomaga zmanjšati državne
stroške na drugih političnih področjih, saj se rezultati učenja in izobraževanja odraslih kažejo
pri spodbujanju sodelovanja, demokracije in pravičnosti (Bailey, Breen in Ward 2010 v Field
2011, str. 15). Če lahko izobraževanje odraslih poveča raven blaginje, lahko s tem pripomore
tudi k zmanjšanju stroškov za gospodarstvo (Field 2009, str. 14). Verjetno lahko enako trdimo
tudi za izobraževanje starejših, vendar si je ob tem vredno postaviti vprašanje, kakšno naj bi
bilo izobraževanje starejših, da bo doseglo takšne učinke.
Učinkom učenja v odraslosti je namenjeno malo pozornosti, saj veliko raziskav zbira
predvsem informacije o vključevanju v formalne izobraževalne programe in pridobljene
kvalifikacije ter se osredotoča na učenje kot tako7, ne vključujejo pa priložnostnega učenja in
ostalih vrst učenja8, za katere je zlasti verjetno, da spodbujajo blaginjo9 (Field 2009, str. 1617, 29). Tudi Golding (2011c, str. 165) je prepričan, da je potrebna precejšnja previdnost,
preden sklenemo, da se učenje ne odvija in da se učni dosežki ne dosegajo drugače kot preko
organiziranega izobraževanja. Raziskave izobraževanja odraslih vključujejo predvsem
organizacije z namenskim izobraževanjem, kjer je učenje organizirano in poimenovano kot
predmet dejavnosti, udeleženci so že dokaj izobraženi in že zavezani k vseživljenjskemu
učenju (Golding 2011c, str. 166). Dokazi o tem, da ima izobraževanje odraslih pozitivne
posledice za posameznikovo zdravje, dohodek, zaposljivost ter doživljanje subjektivne
blaginje, obstajajo (Field 2009, str. 10). Eden izmed pomembnejših rezultatov izobraževanja
odraslih, za posameznika in skupnost, je blaginja (prav tam, str. 14). Učenje in izobraževanje

sposobnosti za učenje« in »za starejše izobraževanje nima nobenega smisla, ker niso več v službi.« Formosa
opaža, da večina literature starejše pojmuje kot homogeno skupino, da je pri pogledu na učenje starejših pogosto
prisoten psihološki model primanjkljajev in prepričanje, da lahko vsakršna vrsta izobraževanja izboljša kakovost
življenja starejših (Formosa 2012b, str. 22).
7
[Učenje kot tako – dejavnost, ki jo razumemo in pojmujemo kot učenje in je povezana z udeležbo in
vpisom v program formalnega/neformalnega izobraževanja] (op. a.)

[Gre za različne dejavnosti (predvsem v skupnosti), ki jih na podlagi poimenovanja dejavnosti ne
povežemo takoj z učenjem, saj gre predvsem za priložnostno učenje, ki nastane kot rezultat dejavnega
vključevanja v dejavnosti z drugimi] (op. a.)

8

O kakovosti življenja in blaginji starejših ter skupnosti smo govorili v prejšnjih poglavjih, na temu
mestu govorimo o kakovosti življenja in blaginji kot o rezultatu izobraževanja in učenja, torej kot o učinku
učenja in izobraževanja.
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učinkuje na blaginjo posameznika in celotne skupnosti, zato so učinki učenja in izobraževanja
tako individualni kot kolektivni. So tudi neposredni, ko ljudje z učenjem in izobraževanjem
razvijejo zmožnosti in vire, ki vplivajo na njihovo blaginjo (prav tam, str. 7). Field med
širšimi učinki učenja, ki lahko neposredno vplivajo na blaginjo, omenja učinkovitost,
samostojnost, socialne kompetence, ohranjanje državljanstva, državljansko dejavnost,
odpornost skupnosti in občutek nadzora nad lastnim življenjem (prav tam, str. 20-21). Ti
učinki delujejo kot zaščita pred slabim duševnim zdravjem in nizko stopnjo zadovoljstva z
življenjem (prav tam, str. 20). Posredni učinki učenja in izobraževanja na blaginjo so tisti, ki
vodijo do rezultatov, ki ljudem omogočajo razvoj in večjo odpornostjo pri soočanju s tveganji
(prav tam, str. 7). Na primer s širjenjem socialnih omrežij, ki so vir socialne opore. Učinki so
tudi kumulativni, z vplivanjem na družbene in gospodarske razmere, v katerih ljudje živijo
(prav tam, str. 7). McGivney (2004, str. 50 -51) ugotavlja, da lahko udeležba v izobraževanju
vpliva na posameznikovo spremembo družbenih in političnih stališč ter njegovo blaginjo,
pozitivno lahko vpliva tudi na posameznikovo vedenje in prispeva k njegovi večji udeležbi v
civilni družbi in prevzemanju zdravega načina življenja (McGivney 2004, str. 51). Formosa
med pozitivne učnike, ki jih imata učenje in izobraževanje starejših za posameznika in
družbo, šteje pomoč starejšim pri njihovi ponovni vključitvi v družbo, večanje družbene
vključenosti starejših ter harmonije med starejšimi in družbo, pomoč starejšim pri
razumevanju sveta ter nudenje priložnosti, da si starejši pridobijo sposobnosti za ohranjanje
dobrega zdravja (Formosa 2012a, str. 283). Zdravje pa je pri starejših izredno pomemben
dejavnik oblikovanja njihovega dojemanja lastnih zmožnosti, kar vpliva tudi na njihovo
nadaljnjo dejavnost (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 21).
Izobraževanje in učenje starejših sta v razpravah razumljena tudi kot pomembna elementa
zmanjševanja družbene izključenosti starejših in njihovega uspešnega staranja, ki se danes
zagovarja s konceptom dejavnega staranja (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 88). Učenje in
izobraževanje lahko starejšim predstavljata pomembno podporno, spremljevalno in ključno
dejavnost pri vzpostavljanju omrežij socialne opore in pomembna dejavnika vključevanja
starejših v družbo (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 37). Učenje in izobraževanje v starosti
prispevata tudi k lažjemu obvladovanju tveganj, ki jih prinaša življenje v današnji družbi, kar
je zlasti pomembno za starejše, saj so bolj kot ostale starostne skupine izpostavljeni različnim
tveganjem, kot so poslabšanje finančnega položaja, krčenje socialnih omrežij, manjšanje
avtonomije in kakovosti življenja (prav tam, str. 8). Učenje in izobraževanje starejših
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spodbuja tudi delovanje starejših v skupnosti, povezovanje različnih generacij, utrjuje položaj
starejših v družbi ter spodbuja njihovo integracijo v družbo (Kump in Jelenc Krašovec 2009b,
str. 13). Obstaja tudi tesna povezanost med udeležbo v izobraževanju odraslih in dejavno
državljanskostjo, saj udeležba v izobraževanju povečuje socialni kapital in krepi podporne
mreže ljudi (Field 2011, str. 19). V prihodnje bodo, zaradi zmanjšane vloge skupnosti v
omrežjih socialne opore starejših, programi skupnostnega izobraževanja in druge oblike
učenja in izobraževanja starejših pridobili na pomenu, saj so ključni dejavnik zmanjševanja
družbene izključenosti starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 39-40).
Iz napisanega sledi, da je učenje in izobraževanje starejših pomembno in koristno za starejše
in družbo. V kolikšni meri se starejši vključujejo v tovrstne dejavnosti je poleg številnih
dejavnikov odvisno tudi od ponudbe izobraževanja, ki je namenjena starejšim. V nadaljevanju
predstavljamo ponudbo izobraževanja starejših, da bi osvetlili vlogo prostovoljskih
organizacij v skupnosti, ki lahko dopolnjujejo ponudbo izobraževanja za starejše in so zlasti
pomembne za učenje starejših moških, kar bomo pokazali kasneje.
3.1. Ponudba izobraževanja za starejše
Medtem ko je v državah z dolgo tradicijo kulture učenja in izobraževanja poskrbljeno za
pestro ponudbo izobraževanja odraslih, je v drugih državah izobraževanje bolj prepuščeno
odraslim samim, za ponudbo pa skrbijo različne organizacije, kot so podjetja, društva,
prostovoljske in druge organizacije (Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 204). Kump in
Jelenc Krašovec (2010, str. 77 - 101) sta opravili primerjalno analizo ponudbe izobraževanja
starejših v izbranih državah: Slovenija, Nemčija, Nizozemska, Švedska, Velika Britanija in
Združene države Amerike. Ugotovili sta, da se starejši lahko v vseh obravnavanih državah
vključijo v programe različnih izobraževalnih institucij za odrasle, med katerimi izstopajo
ljudske visoke šole, ljudske univerze in izobraževalni centri (prav tam, str. 77 - 101). Večina
javnih organizacij za izobraževanje odraslih (kot npr. ljudske univerze) sicer ne izvaja
programov, namenjenih izključno starejšim, a ponujajo programe splošnega neformalnega
izobraževanja, v katere se lahko vključijo tudi starejši (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str.
247). Visokošolske institucije starejšim ponujajo možnost izrednega študija, medtem ko
drugih oblik izobraževanja, ki bi bile prilagojene potrebam starejših, večinoma ne ponujajo
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 95). Tudi Formosa ugotavlja, da izobraževanje starejših
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ni zanimivo za višješolsko izobraževanje in centre poklicnega izobraževanja, saj ne tržijo
izobraževalnih programov za starejše (Formosa 2012a, str. 278).
V večini evropskih držav imajo pomembno vlogo pri izobraževanju starejših univerze za
tretje življenjsko obdobje10 (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 97). Formosa omenja pet
različnih modelov UTO11 in ugotavlja, da vsi različni modeli UTO sledijo nepoklicnim
vsebinam izobraževanja, ki so usmerjeni v izpolnitev posameznika in prostočasne dejavnosti
(Formosa 2011b, str. 199-200). Naša UTO je najbližje britanskemu modelu, kjer gre za
organizacijo, ki je neodvisna od tradicionalnih univerz (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str.
97). Na Nizozemskem, v Nemčiji in na Švedskem UTO delujejo v okviru tradicionalnih
univerz in so zato bolj podvržene togim akademskim standardom, zaradi česar je zanimanje
starejših za dejavnosti univerze za tretje življenjsko obdobje v teh državah manjše kot v
Veliki Britaniji in pri nas (prav tam str. 97-98). UTO imajo številne pozitivne učinke za
posameznika in družbo. Starejšim pomagajo pri njihovi ponovni vključitvi v družbo, povečajo
družbeno vključenost starejših, naredijo starejše bolj opazne v družbi, starejšim nudijo
priložnosti, da zaposlijo svoje možgane, zadovoljujejo njihove duhovne potrebe, nudijo
priložnosti za kulturne dejavnosti in tako naredijo njihovo življenje bolj smiselno in hkrati
zagotavljajo dobro zdravje in blaginjo v poznejšem življenjskem obdobju (Formosa 2011b,
str. 200-201 ). Kljub temu se pojavljajo tudi področja neenakosti, in sicer v ekonomskem
pogledu, elitizmu, na osnovi spola ter v razlikovanju med urbanim in ruralnim (Formosa
2012a, str. 271). Več o tem v naslednjem poglavju.
Poleg UTO se v svetu pojavljajo tudi druge oblike izobraževanja starejših, ki so v različnih
državah razvite različno. V sklopu dejavne politike usposabljanja starejših delavcev imajo v
nekaterih državah organizirano usposabljanje starejših zaposlenih, v nekaterih razvitih
evropskih državah je sestavni del politike dejavnega staranja tudi predupokojitveno
izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 100). Eno izmed oblik izobraževanja
starejših odraslih predstavljajo tudi medgeneracijski programi, ki povečujejo sodelovanje in
interakcijo med generacijami ter dopolnjujejo različne oblike skupnostnega izobraževanja in
prostovoljnega dela (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 248). Starejši se v Sloveniji lahko

10
11

v nadaljevanju UTO
francoski, britanski, kitajski, severnoameriški in južnoameriški model UTO (prav tam, str. 199-200).
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vključijo v študijske krožke, ki jih izvajajo različne organizacije. Študijski krožki, ki so ena
najbolj demokratičnih oblik učenja, zaradi svojega načina delovanja rešijo večino morebitnih
ovir za izobraževanje in so zato oblika, ki je primerna za vpeljevanje v različne organizacije, v
katerih prebivajo ali delujejo starejši (prav tam, str. 247).
Kolikšen del celotne izobraževalne ponudbe za odrasle predstavljajo dejavnosti namenjene
starejšim, lahko ugotovimo z analizo ponudbe izobraževanja odraslih. V Sloveniji le-ta kaže,
da se je število izobraževalnih programov za odrasle v letu 2012/2013 zmanjšalo v primerjavi
s prejšnjimi leti. Graf 1 nazorno kaže, da se je ponudba izobraževanja odraslih od leta 1991
povečevala vse do leta 2006/2007, ko je dosegla vrh, od tedaj pa upada (Brenk 2012, str. 10).
Graf 1: Število izobraževalnih programov po letih

Vir: (Brenk 2012, str. 10)
Pregled ponudbe izobraževanja odraslih po ciljnih skupinah za šolsko leto 2012/2013 kaže, da
je večina izobraževalne ponudbe namenjena najširši javnosti, torej vsem odraslim (74 %).
Starejšim in upokojencem je namenjenih 23 % izobraževalnih programov od skupne
izobraževalne ponudbe za odrasle, ki so predvsem s področja splošnega neformalnega
izobraževanja (Brenk 2012, str. 18). Neformalno izobraževanje zajema različne vsebine:
prevladuje področje humanistike in učenje tujih jezikov, sledi področje računalništva,
osebnega razvoja, poslovnih in upravnih ved, umetnosti in opismenjevanja (prav tam, str. 19).
Najmanj vsebin je s področja naravoslovja, in sicer matematike, statistike, fizike in kemijskih
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ved, ved o živi naravi in veterinarstvu ter pravnih ved (prav tam, str. 20). Kump in Jelenc
Krašovec (2012, str. 97) ugotavljata, da je obstoječa ponudba izobraževanja za starejše
neustrezna, saj je namenjena predvsem bolj izobraženim, premožnejšim in dejavnejšim
starejšim odraslim ter se razvija predvsem v večjih mestih. Ponudniki večinoma ne
ugotavljajo potreb in interesov starejših po izobraževanju v lokalnem okolju, programe
pripravljajo glede na lastna predvidevanja in učne potrebe ugotavljajo le z dejavnimi
starejšimi, ki so udeleženci njihovih izobraževalnih programov (prav tam, str. 99).
Starejši se izobražujejo tudi v okviru organizacij in programov, ki niso zgolj izobraževalne
narave (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 247). Nekatere oblike učnih programov in
usposabljanj prostovoljcev v sklopu teh organizacij, kot so na primer v prostovoljskih
gasilskih društvih v skupnosti in drugih storitvenih organizacijah, so redko vključene v
nacionalne statistike o poklicnem izobraževanju in usposabljanju. Tudi številne druge
organizacije v skupnosti vključujejo v svojo prakso priložnostno učenje, a še vedno ostajajo
izven dosega večine statistik o vpisu v izobraževanje (Golding in Foley 2011, str. 60). Zato
ponudbo izobraževanja starejših pomembno dopolnjujejo tudi razna društva, klubi in druge
prostovoljske organizacije (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 96). Te organizacije imajo v
sklopu svojih temeljnih dejavnosti vključenih mnogo izobraževalnih vsebin, s katerimi na
različne načine spodbujajo svoje člane k učenju (prav tam, str. 96). Društva so pogosto
prostor, kjer poteka priložnostno učenje, in raziskave kažejo, da to lahko pomembno vpliva na
blaginjo tistih starejših, ki se v bolj formalizirano izobraževanje ne vključujejo (Findsen in
Formosa 2011; McGivney 1999). Društva s svojimi dejavnostmi pritegnejo manj izobražene
starejše, ki se v preteklosti niso veliko izobraževali, imajo morda slabe izkušnje z
izobraževanjem in so pogosto socialno in ekonomsko bolj ogroženi. Pogosto je izobraževanje
v teh skupnostnih organizacijah bolj akcijsko, situacijsko, neformalno in priložnostno ter
poteka ob druženju, pogovorih in vzajemnem reševanju težav (Wenger 2009, Lave 2009 v
Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 98). Krepitev takšnih možnosti izobraževanja bi lahko
posredno prispevala k izboljšanju kakovosti življenja večjega deleža starejših (Kump in
Jelenc Krašovec 2012, str. 87).
Formosa (2012a, str. 287) ugotavlja, da se izobraževalne priložnosti za starejše nahajajo
predvsem v urbanih območjih in pravi, da »življenje v ruralnem okolju predstavlja močno
oviro starejših pri udeležbi v izobraževanju« (Formosa 2012a, str. 287). Starejši s podeželja so
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večinoma izključeni iz izobraževanja, saj so državna sredstva neenakomerno porazdeljena in
ponujene izobraževalne dejavnosti za starejše večinoma zadovoljujejo le potrebe in interese
starejših, ki živijo v urbanih naseljih, medtem ko so edinstvene učne potrebe in interesi
starejših s podeželja spregledani (Formosa 2012a, str. 287). Tudi Brenk (2012, str. 11) za
Slovenijo ugotavlja, da je izobraževalna ponudba bogata zlasti v večjih in razvitejših regijah.
Kump in Jelenc Krašovec (2012, str. 97) sta z analizo ponudbe v izbranih lokalnih skupnostih
z različno ravnjo blaginje pokazali, da občine z visoko blaginjo nimajo bogatejše in pestrejše
ponudbe izobraževanja za starejše, kot občine zmerne in nizke blaginje, temveč je ponudba
izobraževanja starejših bolj povezana s stopnjo urbanosti oziroma ruralnosti lokalne skupnosti
ter z drugimi dejavniki, kot so velikost kraja, število prostovoljskih organizacij v skupnosti,
obstoj UTO, ljudske univerze ali doma starejših občanov v kraju. Ugotovili sta, da je ponudba
izobraževanja za starejše pestra v izbranih urbanih naseljih, a predvsem v bolj organiziranih in
dolgotrajnejših oblikah izobraževanja (kot npr. na ljudski univerzi ali UTO). Med udeleženci
UTO prevladujejo predvsem ženske (80−90 %) in starejši z višjo izobrazbo (najmanj
srednješolsko in več), stari od 50 do 65 let. Na primeru izbranih lokalnih skupnostih sta
ugotovili, da se, ne glede na urbano ali podeželsko okolje, skupine starejših z nižjo izobrazbo
(manj kot srednješolska), ne vključujejo v organizirano učenje in izobraževanje ali v druge
oblike dejavnosti. Zato menita, da bi starejši za udeležbo potrebovali posebne spodbude in
svojim potrebam prilagojene možnosti (prav tam, str. 97). V izbranih ruralnih občinah, kjer ni
ponudnikov formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih, deluje veliko število društev,
ki so interesno naravnana in nekatera tudi medgeneracijska (prav tam, str. 97). Zlasti v
izbranih ruralnih občinah sta opazili spolno segregacijo glede članstva in udeležbe starejših v
izobraževalnih dejavnostih posameznih društev (prav tam, str. 98).
Golding in Foley (2011, str. 54) opažata, da je izobraževanje odraslih v Avstraliji najmanj
dostopno tistim z najbolj omejenimi in najbolj negativnimi izkušnjami iz formalnega
izobraževanja, čeprav bi imeli največ koristi od učenja. Skupina tistih z najbolj omejenimi in
negativnimi izkušnjami iz izobraževanja vključuje starejše, brezposelne, ljudi s podeželja,
izključene iz družbe in domorodna ljudstva (Golding in Foley 2011, str. 54).
3.2. Dejavniki in značilnosti udeležbe starejših v izobraževanju

52

Kako dostopne in primerne so ponujene izobraževalne dejavnosti, lahko sklepamo tudi glede
na značilnosti udeležbe starejših v le-teh. Raziskave sicer kažejo na povečanje udeležbe
starejših v formalnem in neformalnem izobraževanju (Formosa 2012a, str. 271), a delež
starejših, ki so vključeni v organizirano izobraževanje v zahodnoevropskih državah še vedno
ostaja sorazmerno majhen (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243). V Sloveniji in drugih
državah je zlasti nizka udeležba starejših v formalnih oblikah izobraževanja in izobraževanja
za delo (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 95). Starejši se vključujejo predvsem v programe
neformalnega izobraževanja, ki jih izvajajo različne, tudi ne-izobraževalne, organizacije v
skupnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 255). Večina starejših pri nas se
organiziranega izobraževanja ne udeležuje; navajajo veliko ovir, so splošno nemotivirani za
izobraževanje in na izobraževanje gledajo odklonilno (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str.
139-140). Odklonilna stališča do izobraževanja so zakoreninjena v miselnosti starejših in
povezana z družbenimi stereotipi o izobraževanju in učenju v starosti, zato verjetno tudi
povečanje in razširitev obstoječe ponudbe ne bi prispevali k večji udeležbi in dejavnosti v
izobraževanju učno nedejavnih starejših (prav tam, str. 140).
Udeležba v izobraževanju je močno odvisna od vsakega posameznika in njegovih okoliščin,
ki zadevajo družino, zdravje, izvor in izkušnje (Boström 2012, str. 151). Med starejšimi
odraslimi so bistveno večje razlike [v njihovih značilnostih, življenjskih izkušnjah in
okoliščinah] kot med odraslimi nasploh (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 139). Na
udeležbo in pripravljenost starejših vplivajo različni dejavniki, ki posamezne skupine
odvračajo od ali spodbujajo k izobraževanju (prav tam, str. 24). Starejši niso homogena
skupina, zato na izobraževanje vpliva mnogo dejavnikov: njihov pretekli in sedanji življenjski
potek, generacijske značilnosti, pripadnost starostni kohorti12, njihov trenutni položaj v
družbi, spol, zdravstveno stanje, položaj v družini ter stopnja njihove udeležbe v družbi in pri
sodelovanju v plačanem ali prostovoljskem delu (Findeisen 2009, str. 17). Van der Kamp
(1996 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24) dejavnike, ki vplivajo na posameznikovo
odločitev za izobraževanje razdeli med sociološke, psihološke in ekonomske dejavnike. V
nadaljevanju so predstavljeni psihološki in sociološki dejavniki, omenjali jih bomo tudi v

12

Kohorta - [lat. cohors, cohortis] skupina oseb s skupno statistično značilnostjo
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interpretaciji. Ekonomskih dejavnikov ne predstavljamo posebej, saj so prepleteni s
sociološkimi dejavniki.
3.2.1. Psihološki dejavniki udeležbe v izobraževanju
Motivacija odraslih za izobraževanje je eden izmed značilnih psiholoških dejavnikov
udeležbe (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 27). McGivney ugotavlja, da se je starost
izkazala za pomemben dejavnik udeležbe pri motivih za učenje, ki so povezani z delom; ti so
pomembnejši za mlajše in se s starostjo umikajo drugim motivom (McGivney 2004, str. 34).
S starostjo prideta v ospredje cilja: večja kakovost bivanja in samouresničevanje (Kump in
Jelenc Krašovec 2005, str. 252). V razvitih zahodnoevropskih državah in ZDA starejše učence
k udeležbi v izobraževanju spodbujajo predvsem kognitivni interesi, želja po učenju,
osebnostna rast in socialni odnosi (Kim in Merriam 2004, Scala 1996, Bynum in Seaman
1993, Gaskell 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 137). Podobne motive navajajo tudi
starejši pri nas. Večina se vključuje v izobraževanje ali usposabljanje zaradi osebnega
interesa, ker želijo povečati uspešnost svojega delovanja ali zaradi veselja do učenja (Kump in
Jelenc Krašovec 2005, str. 252).
Tudi ovire za izobraževanje so psihološki dejavnik udeležbe odraslih v izobraževanju in lahko
nastopijo v vseh fazah in vrstah izobraževanja: pri formalnem ali neformalnem izobraževanju,
in tudi pri samostojnemu učenju, le da so tu ovire manj izrazite, zaradi možnosti prilagajanja
časa, kraja in trajanja učenja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26). Avtorji ovire za
izobraževanje delijo na situacijske, dispozicijske in institucionalne ali strukturne ovire.
Institucionalne ovire predstavljajo težave z urnikom, neustrezna ponudba programov in
vsebin, vpisni pogoji, pomanjkanje informacij, neustrezni učitelji idr. (prav tam, str. 26). Med
situacijske ovire spadajo pomanjkanje časa in denarja, nespodbudni vplivi družine in
prijateljev, oddaljenost od izobraževalne organizacije in druge (Rubenson in Gongli 1997 v
Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26). Psihične in fizične značilnosti posameznika, ki
negativno vplivajo na njegovo odločitev za izobraževanje, kot so posameznikova podoba o
samem sebi, samozavest, pričakovanja, stališča, sposobnosti za učenje in odnos do
izobraževanja, so dispozicijske ovire.
Starejše odrasle v Sloveniji od izobraževanja najpogosteje odvrača prezaposlenost, starost,
bolehnost, pozabljivost, nezainteresiranost, preveliki stroški in neustrezna ponudba
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izobraževalnih programov (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 138). S starostjo se situacijske
ovire pomaknejo v ozadje, večji pomen dobijo dispozicijske, zato so v starosti pomembne
dodatne spodbude za izobraževanje, ki pridejo iz okolja oziroma skupnosti, v kateri starejši
živijo (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 138). Izjemno nespodbudno okolje lahko zmanjša
naklonjenost odraslih [in starejših] do učenja, vendar okolje, ki zagotavlja raznolike učne
priložnost, ni vedno zadostna spodbuda starejšim odraslim, da bi se učili (Jelenc Krašovec in
Kump 2009a, str. 279). Tudi dejavniki socialnih omrežij, kot sta soseska in določene
skupnostne organizacije, vplivajo na to, v kolikšni meri so odrasli vključeni v njihovo lokalno
okolje in kakšen vpliv ima to na njihovo učenje (prav tam, str. 257). Vzdolž življenja in pod
vplivom socialnih omrežij se namreč oblikujejo družinske vrednote in posameznikov odnos
do učenja, ki sta pomembna dejavnika nadaljnjega učenja in izobraževanja (prav tam, str.
257). Majhna udeležba v kakršnemkoli izobraževanju je značilna za odrasle s tesnimi,
zaprtimi in samozadostnimi omrežji (Strawn 2003 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str.
263). Po drugi strani pa tesno omrežje pomeni petkrat večjo dejavnost na področju
priložnostnega samostojnega učenja (prav tam, str. 262). Ljudje, ki imajo močna, povezana
omrežja in obsežen socialni kapital, so bolj nagnjeni k vključevanju v priložnostno učenje, ki
se pojavi znotraj njihovih omrežij, zato ne iščejo priložnosti za vključitev v organizirano
izobraževanje v skupnosti (prav tam, str. 185- 186). Močno socialno omrežje z visoko ravnjo
zaupanja v omrežje spodbujajo hiter prenos informacij in znanja (Field in dr. 2000 v Kump in
Jelenc Krašovec 2009, str. 199). V omrežjih se priložnostno učenje pojavlja preko interakcij
med ljudmi, skozi njihove medosebne vezi in pogovore z drugimi (Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 133) ter sproža nadaljnje interakcije z ljudmi. V organizirano izobraževanje odraslih
se pogosteje vključujejo osamljeni starejši, ki živijo v bolj ohlapnih skupnostih (prav tam, str.
134). V učne dejavnosti se pogosteje vključujejo tudi ljudje s širšimi interesi kot tisti, katerih
interesi so vezani zgolj na družino in dom (Field 2005 v Kump in Jelenc Krašovec 2009, str.
199). Tudi v Sloveniji dejavnosti, ki so povezane z domom in družino, pogosto izključujejo
dejavnosti izven doma (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 133).
3.2.2. Sociološki dejavniki udeležbe v izobraževanju
Na udeležbo v izobraževanju pomembno vplivajo tudi sociološki dejavnik, med katerimi so
izkušnje z izobraževanjem v mladosti ter z njimi povezani občutki uspeha ali neuspeha,
najpomembnejši za izobraževanje v odraslosti (Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 204).
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Stopnja dosežene izobrazbe velja za najboljši napovednik udeležbe starejših [in tudi drugih
skupin odraslih] v formalnem in neformalnem izobraževanju (Merriam idr. 2007, Cross 1981,
Scala 1996, Sergant idr. 2000, McGivney 1999, McGivney 2004 v Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 25). Pomembno vpliva tudi poprejšnja udeležba posameznika v izobraževanju
odraslih, saj z vsako pozitivno izkušnjo pri udeležbi v ustrezno organiziranem in izpeljanem
izobraževanju odraslih upada vpliv stopnje predhodne izobrazbe posameznika na njegovo
udeležbo v izobraževanju (Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 205). Mednarodni trend kaže
na negativno korelacijo med starostjo in izobrazbenim statusom (Formosa 2012a, str. 276),
kar pomeni, da ima večji del starejših (60let in več) doseženo nižjo stopnjo izobrazbe. Zato
Formosa predpostavlja, da je ključni razlog za nizko udeležbo starejših v izobraževanju,
njihova nizka predhodna stopnja izobrazbe, zaradi katere nimajo želje po nadaljnjem
izobraževanju (Formosa 2012a, str. 278). Tudi v Sloveniji je stopnja poprejšnje izobrazbe
med starejšimi bistveno nižja v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami. Med starejšimi
od 64 let je kar 61 % prebivalcev z nedokončano osnovno šolo (Dolenc in Šter 2011). Kump
in Jelenc Krašovec (2010, str. 134) na podlagi nizke stopnje dosežene izobrazbe starejših pri
nas sklepata, da se zato v povprečju izobražujejo manj kot ostale starostne skupine. Manj
izobraženi starejši se redkeje odločajo za izkoriščanje ponujenih izobraževalnih možnosti,
četudi so namenjene predvsem tej skupini (prav tam, str. 22). Ne glede na predhodno stopnjo
izobrazbe se mnogi odrasli in starejši v svojem prostem času izobražujejo zaradi lastnih
interesov, ki so povezani z njihovimi hobiji (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). A.
Tough (1973, str. 1-2) je v zvezi s tem govoril o učnih projektih odraslih. Redki ljudje
imenujejo učne projekte s tem imenom, niti jih ne povezujejo z učenjem, temveč jih smatrajo
kot interes, hobi ali kot nek del odgovornosti ali obveznosti (prav tam, str. 14).
S stopnjo dosežene izobrazbe je v veliki meri povezana tudi pripadnost socialnemu sloju, ki je
tudi močen dejavnik udeležbe v izobraževanju odraslih (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str.
137). Udeleženci izobraževanja odraslih so namreč v večini predstavniki srednjega sloja, ki
imajo že doseženo višjo ali visoko izobrazbo (Formosa 2002, Šantej 2009, McGivney 1999).
Starejši, ki so pripadniki srednjega sloja, so finančno in socialno dobro preskrbljeni,
usmerjeni k družbenim dejavnostim in pomoči drugim, medtem ko se mnogi starejši ukvarjajo
z vprašanjem preživetja. Med tema skupinama starejših obstajajo velike razlike v njihovih
željah in pripravljenosti za izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 22-23).
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Pomemben sociološki dejavnik udeležbe odraslih v izobraževanje je tudi starost, čeprav so
razlike v posamezni starostni skupini pogosto večje kot razlike med starostnimi skupinami
(Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 205). Pripravljenost starejših za organizirano
izobraževanje se s starostjo manjša, zlasti če v njihovem bivanjskem okolju ni ustreznih
spodbud za izobraževanje. Manjša se tudi pripravljenost za učenje in dejanska vključenost
starejših v različne učne dejavnosti (prav tam, str. 186). Tudi v Sloveniji se odrasli s starostjo
vse manj izobražujejo, med starejšimi od 60 let je namreč v primerjavi z drugimi starostnimi
skupinami delež nedejavnih v izobraževanju bistveno večji kot delež vključenih v
izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 250). Ljudje, ki so starejši od 50 let in
upokojeni, tisti, ki skrbijo za dom in družino, ljudje, ki so nezmožni za delo zaradi dolgotrajne
bolezni, ali posamezniki, ki so zapustili izobraževanje pred 16 letom in so brez poklica, so
skupine, ki se najmanj verjetno udeležujejo izobraževanja (McGivney 1999, str. 3). Tudi
Fragoso meni, da je udeležba odvisna predvsem od starosti, izobrazbene ravni, osebnega
dohodka, socialnega in ekonomskega statusa ter jezikovne in informacijsko-komunikacijske
spretnosti (Fragoso 2012, str. 59-60). V učne dejavnosti se bodo bolj verjetno vključile osebe,
ki znajo vsaj en tuj jezik, imajo razvite informacijsko-komunikacijske spretnosti in imajo višji
mesečni osebni dohodek (prav tam, str. 59). Na podlagi teh podatkov Fragoso določi tipični
profil neudeleženca v izobraževanju za Portugalsko. Po njegovem mnenju so to ljudje starejši
od 45 let, ki imajo dokončanih manj kot devet let šolanja in živijo na izoliranih oziroma redko
poseljenih območjih (prav tam, str. 60). Večinoma so ti odrasli nedejavni, nizko kvalificirani,
z nizkim mesečnim osebnim dohodkom, ne uporabljajo računalnika in interneta ter nimajo
bralnih navad (prav tam, str. 60). Zato bi lahko več udeležencev učenja v starosti dosegli z
izboljšanjem njihove kakovosti življenja (prav tam, str. 61).
Za izobraževanje odraslih postaja vse bolj pomemben dejavnik tudi spol. McGivney (2004,
str. 53) je z raziskavo v Veliki Britaniji (VB) ugotovila, da na nekaterih strokovnih področjih
in v določenih izobraževalnih programih vse bolj prevladujejo ne le posamezniki, ki pripadajo
višjemu socialno-ekonomskemu razredu, ampak tudi predstavniki enega spola, in sicer
ženske. V nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju moški niso odsotni; če upoštevamo
različne oblike izobraževanja, se moški v VB izobraževanja udeležujejo v nekoliko večjem
številu kot ženske (McGivney 1999, str. 131). Moški se po številu udeležujejo organiziranega
izobraževanja enako, če ne morda bolj kot ženske (McGivney 2004, str. 43). A k večjemu
deležu udeležbe moških prispevajo v glavnem mladi in zaposleni moški, zlasti tisti z višjo
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izobrazbo, ki so zaposleni v poklicih višje ravni (McGivney 1999, str. 11-12). Moški imajo
tudi drugačne interese in cilje kot ženske in pogosteje izbirajo manj raznolika izobraževalna
področja (prav tam, str. 131). Ženske se pojavljajo v bolj raznolikih učnih okoljih in področjih
kot moški (prav tam, str. 12). Ženske se bolj kot moški vključujejo v učne dejavnosti, ki so
povezane z osebnim razvojem, ki razširi njihove interese in dejavnosti (prav tam, str. 7-8).
Moški se večinoma ne zavedajo možnosti za izobraževanje in usposabljanje izven dela, niti ne
poznajo svetovalnih služb, ki bi jih lahko usmerile k učnim priložnostim (McGivney 2004,
str. 80). Njihov glavni vir informacij o učnih priložnostih je pogosto njihov delodajalec, za
nezaposlene moške pa prav tako okolje, ki je povezano z delom, kot npr. zaposlitveni klubi,
medtem ko ženske pridobivajo informacije iz širše palete virov (McGivney 1999, str. 101).
Ker moški dojemajo učenje kot nekaj formalnega in kar počnejo v glavnem ženske, zelo
verjetno ne bodo iskali informacij o tem, kaj ponujajo izobraževalni centri in institucije
(McGivney 2004, str. 93).
McGivney (1999, 2004) ugotavlja, da obstajajo številne ovire, ki moške odvračajo od
vključitve v izobraževanje in usposabljanje. Ovire, s katerimi se moški soočajo, so povezane z
neprijetnimi izkušnjami s šolanjem in konstrukcijo tega, kar predstavlja primerno moško
identiteto, s kulturo, ki spodbuja moške, da se držijo tradicionalnih vlog in vzorcev vedenja, v
katerih učenje ne igra ključne vloge (McGivney 2004, str. 88-89). Ena izmed najbolj
uveljavljenih norm za moške je vključevanje v plačano delo ali zaposlitev (McGivney 2004,
str. 65). Delo je ključni motivator moških, saj se v izobraževanje in usposabljanje vključujejo
v glavnem zaradi praktičnih in z zaposlitvijo povezanih razlogov, kar ne preseneča, glede na
to, da moškim delo, bolj kot karkoli drugega, zagotavlja identiteto in položaj (McGivney
1999, str. 131). To se odraža tudi v njihovem obsegu udeležbe v programih usposabljanja za
delo (McGivney 1999, str. 8).
McGivney (2005, str. 88-89) navaja tudi vrsto praktičnih ovir, kot je pomanjkanje časa,
negotovost zaposlitve, neustrezna ponudba poklicnega usposabljanja in drugih učnih
priložnosti, ki ustrezajo moškim, ter vse bolj ženska podoba številnih ustanov in centrov, ki
ponujajo izobraževanje odraslih. Tudi osamljenost (zaradi pomanjkljivega mreženja in
udeleževanja v lokalni skupnosti), pomanjkanje zavedanja o lokalnih učnih priložnostih in
načinu dostopanja do njih, splošna brezbrižnost in pomanjkanje interesa za učenje so
značilnosti nekaterih moških, ki nasprotujejo udeležbi v izobraževanju (prav tam, str. 89). V
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nekaterih primerih moške, ki se želijo učiti, ovirajo dejavniki, ki so povezani z naravo in
načinom predstavljanja, oglaševanja in izvajanja izobraževalnih programov ter tudi
pomanjkanje izobraževalnih programov, ki bi zlasti privlačili moške (prav tam, str. 81).
Mnoga področja izobraževalnih programov za odrasle, kjer so prevladovali moški, kot so
obdelava lesa in vzdrževanje avtomobilov, so ukinili ali skrčili (McGivney 1999, str. 69).
Mnogo izobraževalnih centrov in organizacij [kot npr. UTO] je odprto za oba spola, a
privabijo večinoma le ženske, ker nimajo oblikovane posebne politike ali strategije dela z
moškimi in privabljanja moških (prav tam, str. 88). S prevelikim prilagajanjem ženskam
izobraževalne institucije tvegajo, da se bo med moškimi povečalo dojemanje izobraževanja
odraslih kot ženske stvari, kar ustvarja nove spolne stereotipe (prav tam, str. 88). Moški, ki
pridejo na tečaj ali v center, kjer prevladujejo ženske, se lahko počutijo neudobno, ker so v
manjšini (prav tam, str. 88).
Udeležba v izobraževalnem procesu lahko koristi in predstavlja oporo vsem moškim vzdolž
življenjske črte: moškim, ki so starejši od 25 let, tistim, ki so prenehali z delom, in tistim, ki
želijo z delom nadaljevati po upokojitvi, moškim s posebnimi potrebami, učnimi težavami in
moškim, ki so v prehodnem obdobju ali v obdobju krize (McGivney 2004, str. 51). V teh
situacijah lahko učenje in izobraževanje moškim olajšata prilagajanje na spremembe in
prehod ter jih opremita z novimi veščinami in povečata njihovo zavedanje o novih možnostih
(McGivney 2004, str. 52). Enako pa velja tudi za ženske.
3.3. Udeležba starejših moških v izobraževanju in v skupnosti
Po 50. letu starosti se udeležba v vseh oblikah izobraževanja na splošno zmanjša za oba spola,
kar je zlasti značilno za moške (McGivney 1999, str. 123). Na univerzah za tretje življenjsko
obdobje (UTO) je dvakrat več žensk kot moških (prav tam, str. 10). Čeprav so UTO odprte za
vse in nimajo formalnih ovir za vključitev, podatki raziskav o udeležbi na UTO v različnih
državah (Avstralija, Nova Zelandija, Španija, Malta, Slovenija) kažejo, da med udeleženci
prevladujejo starejši z višjo izobrazbo in višjim socialno ekonomskim položajem, pripadniki
srednjega razreda in ženske (Formosa 2011b, str. 203, 204; Šantej 2009, str. 29). Tudi pri nas
med udeleženci UTO prevladujejo ženske, saj je moških le 10 % (Šantej 2009, str. 29).
Udeleženci UTO so v povprečju stari okoli 66 let ter imajo v večini srednjo ali visoko
izobrazbo, saj je tistih, ki imajo doseženo manj kot srednjo izobrazbo, le 1,4 % (Šantej 2009,
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str. 28). V največjem številu se izobražujejo na področju humanistike, družboslovja in
umetnosti, sledi jezikovno izobraževanje, računalniško izobraževanje in druga področja
(Šantej 2009, str. 27). Zaradi prevlade žensk med udeleženci večina programov na UTO
razvija občutljivost in estetska merila, manj pa je tehniških ali znanstvenih programov (Šantej
2009, str. 29). Daljša pričakovana življenjska doba žensk, njihovo zgodnejše upokojevanje in
pogostejše iskanje družabnih stikov izven doma, le delno pojasnijo neravnovesje med
spoloma pri udeležencih UTO (Formosa 2011b, str. 204). Formosa razloge vidi v promociji
učnih dejavnosti za tretje življenjsko obdobje v okoljih, kjer prevladujejo ženske, v pretirani
feminizaciji izobraževanja starejših, kjer tako med člani kot v upravnih odborih in med
organizatorji dejavnosti prevladujejo ženske, ter v tečajih, ki odražajo zgolj interese udeleženk
(Formosa 2011b, str. 205). Moški se ne počutijo udobno ob prisotnosti številnih starejših
žensk in se zato ne želijo vključiti v organizacije, za katere menijo, da so v rokah žensk
(Formosa 2012a, str. 286). Izobraževanje starejših ne odgovarja na interese moških, kot so
astronomija, botanika in zoološke študije (Formosa 2012a, str. 286). To so le nekateri razlogi,
na katere opozarja nizek odstotek moških [med udeleženci izobraževanja starejših], zaradi
katerih se [moškim] priložnosti za [organizirano] izobraževanje ne zdijo privlačne (Formosa
2012a, str. 286).
Raziskave kažejo, da imajo starejši moški manj socialnih vezi in se manj vključujejo v
dejavnosti v skupnosti kot starejše ženske, kar pa zmanjšuje verjetnost, da se bodo vključili v
izobraževanje (McGivney 2005, str. 68). K nizki stopnji udeležbe starejših moških v
skupnosti prispeva tudi njihova konstrukcija skupnostnega prostora kot domene žensk
podnevi in mladih ponoči; ker imajo občutek, da stanja ne morejo spremeniti, se posledično
počutijo bolj izločene iz njihovih lokalnih okolij (McGivney 2005, str. 70). Z izogibanjem
skupnostnim dejavnostim in preživljanjem družabnega življenja doma ali z najbližjimi
prijatelji in družino, so starejši moški manj zmožni graditi pomembne socialne vezi (prav tam,
str. 70). Za starejše moške so pomembne predvsem družinske vezi, za mlajše omrežje
prijateljev, vendar v stresnih in težkih trenutkih niti mlajši niti starejši moški ne iščejo pomoči
ali opore pri svoji družin ali v socialnem omrežju (prav tam, str. 69). Stresno prehodno
obdobje lahko starejšim moškim predstavlja tudi upokojitev, saj gre podobno kot pri
brezposelnosti za izgubo tistega, kar moškim nad vsem zagotavlja identiteto in položaj, to je
plačano delo (McGivney 1999, str. 123). S pomočjo izobraževalnih in učnih dejavnosti bi
moški lažje upravljali težavno prehodno obdobje in našli alternativo delu, vendar se, kot
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rečeno, izobražuje več starejših žensk kot starejših moških (McGivney 1999, str. 124). Morda
je razlog v tem, da so v našem okolju ženske socializirane tako, da lahko priznajo neznanje,
medtem ko moški pogosto mislijo, da morajo biti vsevedna in močna bitja (Findeisen 2001 v
Šantej 2009, str. 29). Golding (2011a, str. 106) meni, da ključno oviro predstavljajo omejene
in negativne izkušnje iz formalnega izobraževanja, saj se ravno starejši moški s takšnimi
izkušnjami soočajo z najtežjimi izzivi pri učenju za obvladovanje sprememb povezanih s
staranjem, življenjem in delovnimi razmerami, vključno s spremembami njihovega zdravja,
sposobnosti, blaginje, identitete, moškosti, odnosov in zaposlitvenega statusa.
Malo raziskav učenja v središče postavlja moške, zlasti starejše moške (Golding 2011a, str.
106). Iz zgoraj omenjenih raziskav lahko sklenemo, da so moški v izobraževanju starejših
pretežno odsotni ter zanj nezainteresirani. Golding je z raziskovanjem odsotnosti moških iz
izobraževanja ovrgel domnevo, da moški niso zainteresirani za učenje in dokazal obseg in
vrednost priložnostnega učenja. Pokazal je, da so dejavnosti za starejše moške in njihova
vključenost v skupnostna omrežja ključnega pomena za individualno, socialno, družinsko in
ekonomsko blaginjo starejših moških (Golding idr. 2007b, str. 11). Učenje moških v starosti
je v osnovi ontološko in osredotočeno na bivanje (Golding 2011b, str. 38), zato se učenje
starejših moških bolj verjetno pojavlja preko različnih srečanj in sodelovanja z drugimi
starejšimi moškimi v skupnosti, ne pa v organiziranem izobraževanju (Golding 2011b, str.
29). Organizacije, ki vključujejo skupnostno prakso, kot so društva, so v mnogih pogledih
bolj dostopne starejšim moškim, kot programi izobraževalnih organizacij namenjeni
starejšim, ker so bolj prilagojene njihovim učnim interesom (Golding 2011b, str. 37).
Prostovoljske organizacije običajno ponujajo usposabljanje, ki za razliko od organizacij za
izobraževanje odraslih, zahteva redno sestajanje članov, ohranjanje obstoječih veščin,
prevzemanje odgovornih položajev in delo v skupini (Golding 2011b, str. 37). Ker se učenje
kot posledica udeležbe v skupnostnih organizacijah, kot so društva, redko prepozna kot
izobraževanje ali usposabljanje (Golding 2011c, str. 165), je težko dajati sodbe o učenju
moških; površinsko sicer zgleda, da so moški pretežno odsotni iz izobraževanja odraslih, kot
je konvencionalno opredeljeno, vendar pa ni nujno, da se ti moški ne učijo (Golding 2011c,
str. 175).
Prostovoljske organizacije v skupnosti imajo pomembno vlogo, saj vključujejo pomoč
starejšim moškim pri sodelovanju v skupnosti, oblikovanju drugačnih identitet po upokojitvi
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in izboljšanju blaginje (Golding 2011b, str . 38). Predstavljajo pomembna okolja za ponovno
vključevanje moških v neformalno izobraževanje, kar pozitivno prispeva k njihovemu
življenju, delu, družini in skupnosti; to v Avstraliji zlasti velja za podeželska gasilska društva
in nogometne klube, ki imajo pomemben delež starejših moških (Golding idr. 2005 v Golding
idr. 2007b, str. 12). V organizacijah v skupnosti in med njihovimi člani poteka tudi bogato
učenje, ki je posledica prostovoljnega sodelovanja (Golding 2011c, str. 178). Veliko učenja v
organizacijah v skupnosti, kot so društva, se zgodi povsem naključno ali prav kot rezultat
vključitve v dejavnosti (de Carteret 2008 v Golding 2011c, str. 178).
Sfard (2008 v Golding 2011b, str. 28) razlikuje med učenjem kot sodelovanjem ter učenjem
kot pridobivanjem in osvajanjem znanja. Učenje kot dejavno sodelovanje opredeli kot proces,
kjer posameznik postane član neke skupnosti, pri čemer se učenje razume kot proces
vključevanja v del večje celote. Pridobivanje znanja poteka preko pretoka znanja znotraj
skupine, kjer udeležba predstavlja učno interakcijo, pri kateri celota in posamezni deli
sodelujejo med seboj, se medsebojno informirajo, obstoj celote skupnosti pa je odvisen od
posameznih delov (Sfard 2008 v Golding 2011b, str. 28). Zato je učenje v prostovoljskih
organizacijah v skupnosti prej rezultat kot objekt dejavnosti (Golding 2011c, str. 176). Večina
učenja je ali nujna za udeležbo ali dosežena kot posledica učenja preko udeležbe, učenje je
posredno ali neposredno povezano s procesom zagotavljanja varnosti in s skupnostnim
kontekstom, ki članom omogoča, da postanejo prostovoljci in soudeleženci pri praktičnih
skupinskih dejavnostih in dogodkih (Golding 2011c, str. 175-176). Udeležba članov se
dojema kot pripadnost, ki ni le pomemben pogoj za učenje, temveč tudi sestavni element
vsebine učenja (Lave in Wanger 1991 v Golding idr. 2007a). Članstvo vključuje zelo
pomembno in pomensko učenje ter oblikovanje identitete, kjer se učenje soustvarja z drugimi
člani kot pogajalski proces o pomenu in znanju (Light 2006 v Golding 2011c, str. 178).
Takšno učenje se odvija in posreduje v določenih prostorih, kjer so učenci vključeni v
skupnostno prakso, ki pooseblja sklop vrednot, vedenja in veščin, ki naj bi jih člani pridobili
(Schugurensky 2006 v Golding 2011c, str. 178).
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3.3.1. Delavnice za moške v skupnosti v Avstraliji
Raziskave posebnih skupnostnih oblik druženja in učenja moških v Avstraliji kažejo, da so
delavnice za moške v skupnosti (Men's Sheds)13 s svojimi dejavnostmi zanimive zlasti za
starejše moške z različnimi interesi (Golding idr. 2007b, str. 7). Formosa meni, da ta
raziskava dokazuje, da so starejši moški dovzetni za izobraževanje, kadar so prostor in
dejavnosti ustrezno izbrane (Formosa 2011b, str. 210). Golding je pokazal, da je za starejše
moške učenje posebej učinkovito, ko se odvija v skupnosti in ko gre za socialno, umeščeno in
praktično učenje v skupinah (Golding 2011a, str. 103), ko so moški dejavno vključeni, ne le v
dejavnost samo, temveč tudi pri identifikaciji, oblikovanju in nadzorom dejavnosti v
sodelovanju z drugimi moškimi (Golding 2011 v Golding 2011b, str. 27). Praktično in
priložnostno učenje je zlasti privlačno za moške iz delavskega razreda, trgovce, kmete in
upokojence, med katerimi imajo mnogi negativne izkušnje s formalnim izobraževanjem
(Golding idr. 2007a). Ročne dejavnosti v skupnem prostoru poustvarjajo produktivna delovna
okolja, ki jih moški cenijo in so jim poznana (Golding idr. 2007b, str. 39). Kadar ima učenje
pragmatičen namen in se izvaja v praktičnem okolju, starejšim moškim omogoča, da ponovno
dejavno opredelijo in ustvarijo osebne pomene in identitete, poleg tistih, ki so jih razvili preko
plačanega dela (Golding 2011b, str. 38). Dejavno vključevanje v praktične dejavnosti v obliki
prostovoljskega in sodelovalnega dela krepi dejavno staranje moških, nudi jim priložnosti in
spodbudo, da ostajajo dovolj zdravi, da lahko dejavno sodelujejo pri kateri koli starosti. Nudi
jim možnosti, da se znova povežejo z njihovimi preteklimi življenji in delijo praktične
spretnosti z drugimi moškimi (Golding 2011a, str. 114).
Golding in drugi (2007a) so pokazali, da starejše moške tradicionalno privlačijo delavnice kot
prostor, kjer se počutijo domače. Delavnica moškim predstavlja nasprotje kuhinji, ki se v
številnih zahodnih kulturah tradicionalno pojmuje kot v veliki meri feminiziran, ženski
prostor (Golding idr. 2007a). V delavnicah moški običajno sami delajo, popravljajo stvari in
oblikujejo delovno okolje za lastne potrebe (Golding idr. 2007a). Skladno z mitološkim
pojmovanjem domačih delavnic kot predvsem prostora za moške, so tudi delavnice v
skupnosti (MS) dostopne predvsem moškim, in jih tudi uporabljajo predvsem moški (Golding

Raziskava govori o Men's Sheds, ki v prevodu pomeni moška lopa, vendar pa jo tukaj glede na
značilnosti prevajamo kot delavnice za moške v skupnosti in uporabljamo kratico za Men's Sheds (MS).
13
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idr. 2007a). Golding in drugi (2007b, str. 13) delavnice za moške (MS) opredelijo kot prostor
tipa delavnice v skupnosti, ki je središče rednih in načrtnih ročnih dejavnosti v skupinah, ki
jih sestavljajo predvsem moški. Moškim omogočajo redno srečevanje, druženje z drugimi
moškimi ob uporabi orodja, v varnem, poznanem in skupnem okolju delavnice, v različnih
vrstah skupnosti, situacij in organizacij (Golding idr. 2007b, str. 37). Delavnice za moške v
skupnosti (MS) služijo različnim namenom, predvsem pa so pomembne kot prostor zbiranja
in druženja moških (Hayes in Williamson 2005 v Golding idr. 2007b, str. 19). Izvajajo
različne dejavnosti, kot so izobraževanje, raziskovanje moške identitete, odlaganje oskrbe ter
nudenje opore tistim, ki imajo težave z demenco (Hayes in Williamson 2005 v Golding idr.
2007b, str. 19). Za starejše moške ustvarjajo nove, pomembne in privlačne priložnosti, da
gredo iz hiše in se družijo z drugimi moškimi (Golding idr. 2007b, str. 21). Tipična avstralska
delavnica za moške je relativno majhna, delno financirana, pod vodstvom prostovoljcev in
pogosto brez plačanih uslužbencev ali pa so ti redki (Golding 2015 str, 355).
Člani delavnic za moške (MS) so predvsem moški, katerih skupna značilnost je, da so glavni
udeleženci delavnic in ohranjajo delavnico v skupnosti za središče svojih praktičnih
dejavnosti (Golding idr. 2007a). Udeleženci moških delavnic v skupnosti so v večini moški,
starejši od 50 let, ki niso več zaposleni in živijo izven večjih mest. V preteklosti je mnogo od
teh starejših moških opravljajo obrtniške poklice, majhen del pa ima univerzitetno izobrazbo.
Velik del teh starejših moških ima negativne izkušnje z izobraževanjem in doživlja nizko
stopnjo funkcionalne pismenosti (Golding 2015, str. 348-350). Večina moških, ki so vključeni
v delavnice v skupnosti (MS), je v zadnjih petih letih doživela krizo, kot so zdravstvene
težave ali invalidnost, upokojitev ali nezmožnost pridobiti zaposlitev, ločitev od partnerja,
otrok ali doma, izgubo pomembne osebe (Golding idr. 2007b, str. 39-40). Za vse te moške so
izkušnje z delavnico za moške v skupnosti (MS) privlačne, pozitivne, zdrave in potrjujejo
življenje ter pozitivne vidike tega, da so moški (Golding idr. 2007b, str. 40).
Med najbolj učinkovitimi programi za moške so tisti, kjer moški lahko varno govorijo, delijo
svoje občutke, skrbi in izkušnje ter se učijo z interaktivno udeležbo in se vključujejo v
razpravo in razmislek (Flood 2005 v Golding idr. 2007b, str. 38-39). Tudi med starejšimi
moški, ki se vključujejo v moške delavnice v skupnosti (MS), so najbolj zaželeni priložnostni
učni prostori in učni pristopi, kjer lahko varno spregovorijo in se družijo z drugimi moškimi
(Golding 2011a, str. 111). Uspeh delavnic v skupnosti leži v zagotavljanju varnega, kulturno,
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pedagoško in starostno primernega okolja, v katerem sicer niso v ospredju interaktivno in
priložnostno sodelovanje z drugimi moškimi, zaupanje in prijateljstvo, omogočajo pa njihov
razvoj (Golding idr. 2007b, str. 39). V takšnem okolju se učenje in zdravje gojita
priložnostno, ne da bi ogrožala glavni razlog, zaradi katerega moški prihajajo v delavnico (to
je druženje) (Golding idr. 2007b, str. 40). Zagotavljanje varnih prvih priložnosti za učenje je
koristna strategija za povečanje vključenosti ter predstavlja oporo in pomoč ljudem, da
razvijejo tudi druge učne interese. Ljudje namreč pogosto izbirajo poznano, neogrožujočo ali
stereotipno dejavnost kot izhodišče, pri čemer jim udeležba v takšnih dejavnostih daje
zaupanje, da se udeležijo česa povsem drugačnega (McGivney 1999, str. 46). Učenje v
poznanem lokalnem okolju je eden ključnih dejavnikov širjenja udeležbe v izobraževanju
odraslih (McGivney 1999, str. 20).
Večina učenja v delavnicah za moške (MS) se zgodi preko prijateljstva in priložnostnega
mentorstva, zato večina moških nanj ne gleda kot na poučevanje ali učenje (Golding 2011a,
str. 111). Učenje, ki se odvija v delavnicah v skupnosti (MS) je priložnostno, družbeno
konstruirano, prepleteno s prakso skupnosti in je pogajalski proces članov in udeležencev
(Golding idr. 2007a). Pedagoška moč delavnic za moške je zlasti v učenju, ki je socialno in
priložnostno ter umeščeno v skupnosti prakse delavnice za moške (MS), ki se povezuje z
vseživljenjsko praktično izkušnjo in prakso starejših, nekdanjih delavcev in obrtnikov
(Golding idr. 2007b, str. 40). Starejši moški uživajo v družbi drugih starejših moških, ob
deljenju praktičnih življenjskih veščin in skupnem obujanju spominov, nikakor pa ne želijo
biti poučevani kot učenci, socializirani kot klienti ali biti obravnavani kot pacienti (Golding
2011b, str. 37).
Delavnice za moške v skupnosti se zavzemajo za posebne interese in okolja, ki privabljajo in
vključujejo moške (Golding idr. 2007b, str. 23). Čeprav so prostori namenjeni predvsem
moškim, velika večina moških, ki sodeluje v delavnicah za moške v skupnosti (MS), ceni in
prepoznava potrebo po spoštljivem, zaupljivem in enakopravnem odnosu z ženskami, znotraj
in izven delavnic v skupnosti (MS) (Golding idr. 2007b, str. 39). Večina moških, ki se
udeležuje delavnic v skupnosti (MS) meni, da bi se počutili dobro, če bi ženske sodelovale v
njihovih delavnicah (Golding idr. 2007b, str. 40). Z vidika politike spolov je vprašanje, zakaj
potrebujejo moški svoj prostor v skupnosti, pomembno, odgovor pa lahko poiščemo v
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pozitivnih prispevkih, ki jih ima za moške in posledično tudi za ženske ter skupnost kot
celoto.
Vrednost delavnic za moške v skupnosti (MS) je predvsem v blaginji starejših moških, zlasti
za njihovo zdravje, družabne užitke, nenehno učno zmogljivost in sposobnost, da prispevajo k
skupnosti (Golding idr. 2007b, str. 37). Moški, ki sodelujejo v delavnicah v skupnosti (MS),
uživajo v prilagodljivosti, neformalnosti, odsotnosti prisile ali obveznosti, v priložnosti za
mentorstvo in možnosti, da prevzamejo dejavno vlogo pri vodenju delavnic v skupnosti
(Golding idr. 2007b, str. 39). Moške navdušuje možnost, da lahko prispevajo k skupnosti in
občutek pripadnosti, ki se odraža tako preko deljenja vlog in mentorstva, kot tudi preko
proizvodov in storitev, ki jih prispevajo k skupnosti (Golding idr. 2007b, str. 40). V
delavnicah za moške v skupnosti (MS) obstaja močna skrb moških, da prevzamejo nadzor nad
svojim zdravjem in blaginjo ter ju izboljšajo, in tudi prepoznavanje potrebe po zagotavljanju
pozitivnih vzornikov za sinove, vnuke in druge moške (Golding idr. 2007b, str. 38). Končni
rezultat delavnic v skupnosti ima tudi precejšnjo praktično in ekonomsko vrednost za
skupnost, prispevki pa so pomembni tako za partnerje, družine in skrbnike kot tudi za zdravje
in blaginjo moških, ki sodelujejo (Golding 2015, str. 352). Vrednost programov delavnic za
moške v skupnosti (MS) je tudi v partnerstvih kot virih financiranja ter v načinih, ki k
vključitvi privabijo prostovoljce, ki organizaciji prihranijo sredstva z vzdrževanjem in
delujejo kot dejavnik večanja dostopnosti zdravstvenih storitev in informacij za moške
(Golding idr. 2007b, str. 20). Možni negativni učinki delavnic za moške v skupnosti se lahko
pojavijo zaradi možnosti vsiljevanja osebnih in političnih programov drugim, obstaja pa tudi
nevarnost stereotipiziranja moških, slabega upravljanja družbe in neprimerne podpore
nekaterim moškim (Golding idr. 2007b, str. 20).
Delavnice za moške v skupnosti (MS) priložnostno in zelo učinkovito zadovoljujejo široko
paleto potreb, ki starejšim moškim trenutno niso dostopne v bolj formalnih zdravstvenih,
izobraževalnih ali dobrodelnih organizacijah (Golding 2011a, str. 105). Med temi potrebami
je tudi potreba starejših moških po socialnem učenju (Golding idr. 2007b, str. 37). Pri nas do
zdaj še ni bilo raziskave, ki bi proučevala učenje starejših moških v skupnosti, na primer v
društvih, ki so po nekaterih značilnostih podobna delavnicam za moške v skupnosti v
Avstraliji (MS). Ker ne želimo sprejeti mnenja, da starejšim moškim ni mar za učenje, se
raziskava v nadaljevanju osredotoča na učenje starejših moških, ki so člani društev v izbrani
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skupnosti. Kulture neudeležbe, ki obstaja med številnimi skupinami moških, ne smemo
sprejeti za dejstvo in neizbežno stanje. Številne raziskave namreč kažejo, da lahko [starejše]
moške privabimo v izobraževalne programe, ki so narejeni, izvajani in predstavljeni na način,
ki odgovarja njihovim okoliščinam, interesom in željam (McGivney 2005, str. 132). Čeprav
splošne kulture ne moremo spremeniti v kratkem času, lahko z občutljivimi in premišljenimi
poskusi narediti moškim učenje tako privlačno, kot je za ženske, prispevamo h končnemu
izenačenju neenakosti v udeležbi (McGivney 2005, str. 132).
Raziskovanje, teoretiziranje ali spodbujanje večje pravičnosti pri izobraževanju odraslih, v
zdravstvu in oskrbi starejših moških se lahko opredeli in kritizira tudi v smislu, da je v škodo
ženskam (Golding idr. 2007b, str. 22). Zato je pomembno poudariti, da so ženske in dekleta
po vsem svetu najbolj izključene iz izobraževanja (Golding 2011a, str. 105)14. Moški sicer
niso nova žrtev družbe, vendar tega ne bi smeli uporabiti kot opravičilo za neukrepanje glede
neravnovesja med spoloma pri udeležbi v izobraževanju (McGivney 2004, str. 44). Čeprav
ženske prevladujejo v nekaterih programih izobraževanja odraslih, [kar zlasti velja za
izobraževanje starejših], ponudniki izobraževanja odraslih pogosto proglašajo, da njihova
politika in delovanje temeljita na enakosti (McGivney 1999, 2004, Formosa 2000 - 2012a),
vendar če privabljajo predvsem ženske in ljudi z visoko stopnjo pismenosti ali izobrazbe, je
treba njihovo zavezo k enakosti postaviti pod vprašaj (McGivney 1999, str. 1,4). Golding in
drugi zagovarjajo osredotočenost na raziskovanje učenja skupin [starejših] moških z
argumentom, da se izobraževanje [starejših] odraslih v skupnosti nagiba k feministični
pedagogiki in praksi, ki ne spodbuja ali sprejema moškosti in pedagogike delavskega razreda
(Golding idr. 2007a). Da bi se izognili napačnim razlagam osredotočenosti na [starejše]
moške je treba izpostaviti tri pomembna dejstva o izobraževanju starejših (Golding idr.
2007b, str. 22):


treba je priznati in podpreti izobraževanje starejših kot prizorišče pozitivne
feminizirane prakse in ustvarjanja ženskosti (Connell 1996, Lingard in Duglas 1999 v
Golding idr. 2007b, str. 22).

14
Ena šestina svetovnega prebivalstva, skoraj bilijon ljudi, ima zelo malo izobrazbe ali je brez izobrazbe,
od teh je dve tretjini žensk in deklet. Od 781 milijonov nepismenih odraslih je 64 % žensk (UNESCO 2006 v
Golding 2011a, str. 105).
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treba je priznati, da je v izobraževanju starejših možno in potrebno narediti veliko, da
bi spodbudili več starejših moških k bolj enakopravni udeležbi in učenju s starejšimi
ženskami (Learning Cenre Link 2004, Golding idr. 2006 v Golding idr. 2007b, str.



22).
treba je priznati možnosti organizacij v skupnosti, da zagotovijo nove in drugačne
priložnosti za moške, zlasti starejše moške, da potrdijo druge pozitivne vidike njihove
moškosti in se v tem procesu priložnostno učijo (Golding idr. 2007b, str. 22).

Dokler bo tako, imajo [starejši] moški tako pravico kot dolžnost v odnosu do lastne blaginje,
da ustvarjajo prostore priložnostnega učenja, ki nagovarjajo in se odzivajo na njihove posebne
in drugačne potrebe (Golding idr. 2007a).
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4. Empirični del
4.1. Opredelitev raziskovalnega problema
Raziskovala sem učenje starejših moških v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje ter vpliv
vključenosti starejših moških v dejavnosti društev na njihovo doživljanje kakovosti življenja
in blaginje.
Raziskavo sem opravila v dveh delih. Najprej sem raziskovala ponudbo dejavnosti društev v
lokalni skupnosti Ljubljana-Polje. Zanimalo me je, koliko društev je v lokalni skupnosti
Ljubljana-Polje, kakšno je njihovo temeljno vsebinsko področje delovanja, katere so
dejavnosti društev in komu so namenjene, kakšne vrste je članstvo, koliko članov imajo
društva, ali imajo med člani tudi starejše ter kolikšen delež moških in starejših moških
predstavljajo člani društev v izbrani lokalni skupnosti. Zanimalo me je tudi, katere dejavnosti
organizirajo društva v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje za starejše, ali obstajajo dejavnosti, ki
se jih udeležujejo pretežno starejši moški in katere so te dejavnosti.
V nadaljevanju sem na primeru dveh izbranih društev s pretežno moškimi člani, ki imajo med
člani tudi starejše ter med njimi pomemben del starejših moških, raziskala, kakšen pomen ima
vključenost v društva v lokalni skupnosti za starejše moške in kakšen pomen imajo zanje
društva s pretežno moškim članstvom. Zanimalo me je, kaj starejše moške izbranih društev
motivira k vključitvi v društva v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje, ali se starejši moški v
izbranih društvih učijo, na kakšen način se učijo ter kako učenje in vključenost v društvo
vpliva na njihovo doživljanje kakovosti življenja in blaginje.
4.2. Raziskovalna vprašanja
1. Kakšna je ponudba dejavnosti društev v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje?
2. Komu so namenjene dejavnosti društev lokalne skupnosti Ljubljana-Polje? Ali v izbrani
lokalni skupnosti obstajajo dejavnosti društev, ki so namenjene zgolj (starejšim) moškim?
3. Ali so člani društev lokalne skupnosti Ljubljana-Polje tudi starejši? Kolikšen delež članov
društev lokalne skupnosti Ljubljana-Polje predstavljajo starejši? Kolikšen delež starejših
članov društev lokalne skupnosti Ljubljana-Polje predstavljajo starejši moški?
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4. Ali v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje obstajajo društva, ki organizirajo dejavnosti,
namenjene tudi starejšim? Ali v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje obstajajo društva, ki
ponujajo dejavnosti, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški? Katere so te dejavnosti?
5. Kakšne so značilnosti društev, ki imajo prevladujoč delež (starejših) moških med člani?
(sestava vodstva (pretežno m/ž), članstvo, področja delovanja, leto ustanovitve)
6. Kaj intervjuvane starejše moške motivira k vključitvi v dejavnosti izbranih društev?
7. Kako intervjuvani starejši moški doživljajo vključenost v izbrano društvo? Ali menijo, da
vključenost v društvo vpliva na njihovo kakovost življenja in blaginjo?
8. Ali se intervjuvani starejši moški ob dejavnostih društva učijo? Kaj in na kakšen način se
učijo intervjuvani starejši moški v izbranih društvih?
9. Kako intervjuvani starejši moški doživljajo pomen in vlogo društev, ki imajo pretežno
moške člane? Ali si intervjuvani starejši moški želijo, da bi se v njihovo društvo včlanilo več
žensk?
4.3. Teze
1. Predpostavljam, da v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje obstaja približno 100 društev, ki so
glede na temeljno vsebinsko področje delovanja športna, kulturno-umetniška, dobrodelna,
mednarodna, okoljevarstvena, civilna združenja za zaščito in reševanje ter druga interesna
društva. Predpostavljam, da je učenje v večini društev ena izmed njihovih dejavnosti.
2. Predpostavljam, da so dejavnosti društev v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje namenjene
različnim ciljnim skupinam: mlajšim, odraslim, starejšim in različnim interesnim ciljnim
skupinam. Dalje predpostavljam, da v izbrani lokalni skupnosti ne obstajajo dejavnosti
društev, ki so namenjene zgolj (starejšim) moškim.
3. Predpostavljam, da so starejši tudi člani nekaterih društev v izbrani lokalni skupnosti. Dalje
predpostavljam, da se starejši v društva v izbrani lokalni skupnosti vključujejo v manjši meri
kot ostale starostne skupine (predstavljajo manjši delež članov). Predpostavljam tudi, da je v
društva v izbrani lokalni skupnosti vključen majhen delež starejših moških. Predpostavljam
tudi, da obstajajo organizacije, v katerih so med člani v večini starejši moški.
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4. Predpostavljam, da v izbrani lokalni skupnosti obstajajo društva, ki organizirajo dejavnosti
namenjene starejšim. Dalje predpostavljam, da v izbrani lokalni skupnosti ne obstajajo
društva, ki organizirajo dejavnosti, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški oziroma je teh
zelo malo. Predpostavljam, da so dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim ter dejavnosti, ki
se jih udeležujejo pretežno starejši moški, predvsem prostočasne, športne in kulturne
dejavnosti ter različne oblike druženja.
5. Predpostavljam, da so društva s prevladujočim deležem moških članov v izbrani lokalni
skupnosti zlasti športna in gasilska društva, ki so bila ustanovljena v 20. stoletju, s plačljivim
članstvom, ki jih vodijo moški.
6. Predpostavljam, da se intervjuvani starejši moški vključujejo v dejavnosti izbranih društev
predvsem zaradi lastnega interesa, druženja, možnosti za vzpostavljanje novih prijateljskih
vezi in medsebojne pomoči ter zaradi ohranjanja in nadaljnjega razvijanja njihovega znanja.
7. Predpostavljam, da intervjuvani starejši moški menijo, da ima vključevanje v dejavnosti
izbranih društev pozitiven vpliv na doživljanje njihove kakovosti življenja in blaginje, saj jim
omogoča druženje in pogovor z vrstniki, izmenjavo izkušenj in mnenj, čustveno oporo ob
življenjskih težavah ter dejavno preživljanje prostega časa in vzpostavljanje novih
poznanstev.
8. Predpostavljam, da se intervjuvani starejši moški pri vključevanju v dejavnosti izbranih
društev tudi učijo, in sicer preko dialoga in izmenjave izkušenj s člani društva. Dalje
predpostavljam, da intervjuvani starejši moški z vključevanjem v dejavnosti izbranih društev
ohranjajo in dalje razvijajo svoje znanje in sposobnosti, ki so jih pridobili v preteklosti in se
družijo z vrstniki in mlajšimi člani ter vzpostavljajo nova poznanstva. Predpostavljam, da je
se intervjuvani starejši moški v izbranih društvih učijo predvsem priložnostno.
9. Predpostavljam, da intervjuvani starejši moški menijo, da je pomembno, da obstajajo
društva, ki imajo pretežno moške člane. Dalje predpostavljam, da so takšnega mnenja, ker
lahko v takšnih društvih zadovoljijo le njim (starejšim moškim) specifične potrebe.
Predpostavljam tudi, da si intervjuvani starejši moški ne želijo, da bi se v njihova društva
včlanilo več žensk, ker potrebujejo svoj prostor, kjer se lahko družijo in delijo svoje izkušnje.
4.4. Seznam spremenljivk
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Obravnavane spremenljivke za ugotavljanje stanja in značilnosti ponudbe dejavnosti ter
članstva društev v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje so:
S1 – leto ustanovitve društva
S2 – temeljno vsebinsko področje delovanja društva
S3 – druga vsebinska področja delovanja društva
S4 – dejavnosti društev
S5 – učno-izobraževalne dejavnosti društva
S6 – ciljna populacija društva (komu so namenjene dejavnosti)
S7 – vrsta članstva
S8 – spol večine oseb, ki opravljajo vodilne funkcije v društvu
S9 – približno število članov društva
S10 – ocena deleža moških med člani društva
S11 – članstvo starejših (oseb starih 60 let in več) v društvu
S12 – ocena deleža starejših (starih 60 let in več) v primerjavi z vsemi člani društva
S13 – ocena deleža starejših moških članov (starih 60 let in več) v primerjavi z ostalimi
starejšimi člani
S14 – organizacija dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim (starim 60 let in več)
S15 – dejavnosti društev, ki so namenjene tudi starejšim (starim 60 let in več)
S16 – organizacija dejavnosti, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški (stari 60 let in več)
S17 – dejavnosti društev, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški (stari 60 let in več)
4.5. Metodologija
4.5.1. Osnovna raziskovalna metoda in opis raziskave
Osnova raziskovalna metoda je deskriptivna metoda. Gre predvsem za raziskovanje na ravni
opisa pojavov. Deskriptivne empirične ugotovitve sem poskušala interpretirati vzročno na
podlagi prej predstavljenih teoretskih spoznanj. Vzročna razlaga pojavov je bolj hipotetična,
saj ne temelji na empiričnem preverjanju soodvisnosti različnih dejavnikov, temveč izhaja
zgolj iz teoretičnih spoznanj (Sagadin 1991, str. 29). Predpostavk o vzročno posledičnih
zvezah med različnimi dejavniki, ki so nastale kot rezultat interpretacije empiričnih
ugotovitev, nisem preverila z uporabo neeksperimentalne kavzalne metode, temveč izhajajo iz
teoretičnih spoznanj in jih bo treba v prihodnje še raziskati in potrditi oziroma zavrniti.
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V diplomskem delu sem uporabila kvantitativno in kvalitativno metodologijo. Tako sem
lahko ugotovitve pridobljene v prvi fazi raziskovanja upoštevala pri načrtovanju naslednje
faze. V prvem delu sem podatke pridobila z anketnimi vprašalniki, kar mi je dalo vpogled v
ponudbo dejavnosti društev v izbrani lokalni skupnosti ter v strukturo članstva anketiranih
društev. Tako sem lahko izbrala društvi s primerno strukturo članov, kjer sem opravila
kvalitativni del raziskave. Najprej sem opravila posnetek stanja, s pomočjo katerega sem
lahko izbrala ustrezna primera za nadaljnje raziskovanje. V drugem delu sem podatke
pridobila s pol-strukturiranim intervjujem in jih analizirala.
Namen kvantitativnih raziskav je ugotoviti stvarna – pozitivna dejstva (Mužić 1994a v Cencič
2002, str. 14). Gre za enosmeren ali linearen proces raziskovanja. Takšne raziskave se
problema lotevajo delno, saj se usmerjajo v raziskovanje manjšega števila značilnosti na
velikem številu enot (Cencič 2002, str. 14). Usmerjene so k čim bolj veljavni, zanesljivi,
objektivni in občutljivi merljivosti vseh pojavov. Podatki pri kvantitativnih raziskavah so
pretežno številčni in se obdelajo z različnimi statističnimi metodami (prav tam, str. 15). V
okviru kvalitativne metodologije ne proučujemo večjega števila oseb z namenom, da bi prišli
do posplošenih ugotovitev, ampak raziskujemo posamezen primer, torej gre za študijo
primera. Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova analiza (Mesec
1998, str. 43–45).
Uporabila sem etnografsko študijo primera, pri kateri prevladuje pripovedni ali narativni
pristop oziroma gre za etnografijo. Etnografija se nanaša na terensko delo z opazovanjem in
opisovanjem skupine ljudi, ki je dovolj majhna, da raziskovalec lahko glavni del informacij o
njej zbere in uredi na podlagi osebne izkušnje ter jih zapiše (Lévi-Strauss 1989 v Muršič
2011, str. 19). Bernard (1994 v Muršič 2011, str. 45) predlaga, da je bolje govoriti o
etnografiji kot o fazi raziskovalnega dela, ki temelji na določenih metodah, s katerimi
pridemo do etnografskih zapisov, čeprav pogosto govorimo o etnografiji kot o metodi. Muršič
(2011, str. 105) pravi še, da je zbiranje biografskih pripovedi lahko zelo učinkovit način
spoznavanja načina življenja, saj se v življenjskih izkušnjah in spominih prepletajo
individualna doživetja, refleksije in pomisleki, pripovedi drugih in družbeni spomini.
Življenjske zgodbe tako predstavljajo uporaben vir razumevanja družbenega dogajanja v
obdobju življenja nekega posameznika ali posameznice.
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Načelo preverljivosti pri kvalitativnem raziskovanju uresničujemo s podrobnim opisom
celotnega postopka raziskave, še posebno postopka analize. V kvalitativni raziskavi
dokazujemo in postopno gradimo pojme iz empiričnega gradiva, zato natančno opišemo pot
do končnih ugotovitev in svoja postopoma se razvijajoča razmišljanja (Mesec 1998, str. 4546).
Pri študiji primera se odpovemo ideji reprezentativnega slučajnostnega vzorčenja in
statističnega posploševanja na širšo populacijo, sklepanje torej temelji na analitični indukciji
(analitični generalizaciji), na sklepanju iz posameznega primera (Mesec 1998, str 55). Na
posameznem primeru proučimo, kako so posamezne lastnosti, procesi ali dogodki med seboj
povezani, v kakšnih odnosih ali razmerjih so. V okviru študije primera nas zanimajo primeri,
iz katerih je dobro razvidna povezanost pojavov in ki omogočajo odkrivanje nepričakovanega.
Posamezni primer proučujemo zato, da bi dobili teoretično relevantne ugotovitve oziroma
ugotovitve, ki neposredno prispevajo h gradnji teorije ali k njenemu preverjanju oziroma
zavračanju (Mesec 1998, str. 50-52). Pri kvalitativnem raziskovanju poskušamo v empiričnem
gradivu odkriti ponavljanja značilnih dogodkov, interakcij, komunikacij itd. ter tako priti do
formuliranja regularnosti in obrazcev, do kontekstualno vezane utemeljene teorije. Te
pojasnjujejo majhne dele stvarnosti, ki jih ni mogoče posploševati brez dodatnih opredelitev
in veljajo le za določeno okolje ali kontekst (Mesec 1998, str 52-53).
4.5.2. Tehnike zbiranja podatkov
»Če hočemo dobro razumeti pojav, ki nas zanima, v raziskovalnem delu pridobivamo in
uporabljamo tako kvalitativno kot tudi kvantitativno zbrane podatke. Natančnost in
relevantnost ugotovitev sta pogosto odvisni od obojestranskega načina merjenja oz.
opazovanja« (Muršič 2011, str 44).
Za zbiranje podatkov sem uporabila dve tehniki: anketo in delno strukturiran intervju. Z
anketo sem pridobila podatke o društvih v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje. Na podlagi
dobljenih podatkov z anketo sem izbrala dve društvi s prevladujočim deležem moških med
člani, v katerih so člani tudi starejši. V tih dveh društvih sem opravila intervju s
predsednikoma društev in moškimi člani izbranih društev, ki so stari 60 let in več.

74

4.5.2.1. Anketa
Kot inštrument za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik za društva, ki sem ga
sestavila na podlagi raziskovalnih vprašanj in hipotez. Anketni vprašalnik vsebuje 17 anketnih
vprašanj (priloga A). Osem anketnih vprašanj je odprtega tipa, kjer imajo anketiranci možnost
zapisati svoj odgovor. Devet anketnih vprašanj je zaprtega tipa. Pri vprašanjih zaprtega tipa so
anketiranci izbirali med stopnjevanimi in dihotomnimi odgovori.
Z odprtimi vprašanji sem anketirance spraševala po: nazivu društva, letu ustanovitve,
temeljnem vsebinskem področju delovanja društva, številu članov in deležu moških med člani
v društvu, deležu starejših odraslih med člani in deležu starejših moških med starejšimi člani,
dejavnostih, ki jih organizirajo in so namenjene tudi starejšim ter po dejavnostih, ki se jih
udeležujejo pretežno starejši moški.
Med vprašanji zaprtega tipa so tri vprašanja dihotomna: vprašanja 11, 14 in 16. S temi
vprašanji sem anketirance vprašala, ali so med člani tudi starejši, ali organizirajo dejavnosti,
ki so namenjene tudi starejšim, in ali organizirajo dejavnosti, ki se jih udeležujejo pretežno
starejši moški. Pri preostalih vprašanjih zaprtega tipa je šlo za vprašanja z večstransko izbiro.
Vsa vprašanja z večstransko izbiro imajo poleg danih odgovorov ponujeno tudi možnost
»drugo«, kamor lahko anketiranci vpišejo svoj odgovor. Izjema je vprašanje 9, ki sprašuje po
spolu večine oseb, ki opravljajo vodilne funkcije v društvu in možnosti »drugo« ne ponuja.
Četrto vprašanje, ki sprašuje po drugih vsebinskih področij delovanja društev, sem oblikovala
s pomočjo klasifikacije področij delovanja prostovoljskih organizacij, ki so jo pripravili
Kolarič idr. (2002, str. 23-29).
Vprašanja 10, 12 in 13 sprašujejo po oceni deleža (moških, starejših, starejših moških).
Čeprav se zavedam, da se na vprašanja, ki sprašujejo po deležu, odgovarja s podanim
odstotnim deležem, sem anketirancem ponudila možnost zapisa odgovora z odstotki ali s
številom. Na ta način sem želela anketirancem olajšati odgovarjanje na ta vprašanja.
Odločitev se je izkazala za smiselno, saj so nekateri anketiranci podali odgovore v številkah
drugi pa v odstotkih (pri obdelavi podatkov sem na podlagi podanih podatkov izračunala
manjkajoče vrednosti, tako da sem dobila za vsako društvo podan delež v odstotkih). Anketni
vprašalnik ni bil metodološko pregledan.
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4.5.2.2. Intervju
Empirično gradivo sem zbrala z metodo spraševanja, z delno strukturiranim ali
polstrukturiranim intervjujem. Pri polstrukturiranih intervjujih si v naprej pripravimo seznam
vprašanj, ki nam služi kot vodilo pri spraševanju, da dobimo tiste podatke, ki nas zanimajo.
Pri tem načinu pogovarjanja intervjuvist vodi pogovor in skrbi za to, da ne zaide pretirano od
načrtovane smeri pogovora. Sogovorniki sicer lahko posegajo v pogovor, a ne morejo
popolnoma spremeniti njegovega poteka (Muršič 2011, str 98).
Za intervju sem pripravila vodilo z opornimi točkami, ki mi je služilo za okvir in pomoč pri
razgovoru. Vprašanja za intervju sem pripravila na osnovi postavljenih raziskovalnih vprašanj
in tez. Intervjuvancem sem postavila nekaj vnaprej pripravljenih vprašanj odprtega tipa in jim
tako omogočila, da prosto govorijo o izbrani temi, sama pa sem jih z dodatnimi vprašanji
spodbujala in usmerjala.
4.5.3. Osnovna raziskovalna množica, vzorec in izbor enot raziskovanja
4.5.3.1. Osnovna raziskovalna množica in vzorec
Raziskavo sem opravila v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje, ki leži na obrobju mesta
Ljubljane. Turk Niskač in drugi pojasnjujejo, da se narava ljubljanskega obrobja vzpostavlja
kot mejno območje, na katerem se mešajo značilnosti ruralnega in urbanega (Turk Niskač idr.
2010, str. 33). V šestdesetih letih so bila ta naselja še vedno razumljena kot samostojna in ne
kot del mesta Ljubljane, čeprav so ji bila upravno priključena (prav tam, str. 35). Glavni
razlog te percepcije, da ne gre za mestni prostor, izhaja iz zunanje podobe teh naselij (prav
tam, str. 36). Ti vmesni prostori niso urbano mesto, katerega sinonim bi bilo poslovno,
trgovsko in kulturno središče mesta, javni prostor, koncentracija ljudi in prometa. Prav tako
niso podeželje, na katerem bi živeli kmetje, obdani s kmetijskimi površinami in z
nedotaknjeno naravo. Ti vmesni prostori, ki so med podeželjem in mestom, so dvakratno
obrobje (prav tam, str. 40).
Izbor društev za vzorec, zajet v prvem delu raziskovanja, ki sem ga opravila s pomočjo
anketnega vprašalnika, sem naredila s pomočjo objavljenih podatkov v registru Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), podatkov iz registra
društev Zveze društvenih organizacij Slovenije (ZDOS) in seznama ulic po četrtnih
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skupnostih Mestne občine Ljubljana. V vzorec sem vključila dejavna društva, ki imela v
zgoraj navedenih registrih objavljen naslov sedeža v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje.
V raziskavi sem uporabila priložnostni vzorec, ki obsega 117 aktivnih društev s sedežem v
lokalni skupnosti Ljubljana-Polje. Osnovna množica je hipotetična, vanjo sodijo vsa društva,
ki so podobna anketiranim društvom iz vzorca. Kadar je vzorec priložnosten, razmerja med
priložnostnim vzorcem in osnovno množico ne moremo matematično opisati in zato lahko
posplošujemo le na hipotetično množico (Kožuh 2003, str. 135).
Povabilo za sodelovanje v raziskavi sem poslala na naslove 117 društev. Na poslano povabilo
se je odzvalo 55 društev, čeprav sem prejela 57 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Izpolnjene
vprašalnike sem prejela po pošti (15), osebno (3) in preko spleta (39). 52 vprašalnikov je bilo
izpolnjenih v celoti in 5 delno (vsi preko spleta). V vzorec sem vključila 54 društev, od teh jih
je 52 vprašalnik izpolnilo v celoti in dva delno. Iz vzorca sem izključila dva anketiranca in tri
delno izpolnjene vprašalnike. Iz vzorca sem izključila anketiranca, ki je odgovoril le na prva
tri vprašanja in dva delno izpolnjena vprašalnika anketiranca, ki je pri raziskavi sodeloval
trikrat, od tega dvakrat delno in enkrat v celoti.
4.5.3.2. Izbor enot raziskovanja
Za enote raziskovanja izberemo tisti primer, kjer je praktična problematika, ki nas zanima
(Mesec 1988, str. 55). Pri izboru določenega primera je odločilno predvidevanje, da bomo v
proučevanem primeru našli obilo informacij o področju, ki ga proučujemo. Iščemo relativne
primere in ne reprezentativnih (Mesec 1988, str. 74).
Na podlagi z anketo dobljenih podatkov sem izbrala dve društvi s prevladujočim deležem
moških med člani, v katerih so člani tudi starejši odrasli in tudi starejši moški. To sta športno
(balinarsko) društvo in prostovoljsko gasilsko društvo. V teh dveh društvih sem opravila
intervjuje,

in

sicer

polstrukturirane

etnografske

pripovedne

intervjuje,

z

dvema

predsednikoma društev ter s tremi dejavnimi člani, starejšimi od 60 let. Intervjuvala sem 5
oseb.
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4.5.4. Opis raziskovanih enot
4.5.4.1. Opis izbranih društev
Intervjuje smo opravili v prostovoljskem gasilskem društvu in športnem društvu v lokalni
skupnosti Ljubljana-Polje. Prostovoljsko gasilsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1923,
športno društvo pa leta 1972. Temeljno vsebinsko področje delovanja prostovoljskega
gasilskega društva je zaščita in reševanje, športnega društva pa balinanje in petanka. V obeh
društvih imajo nekaj več kot sto članov, moški pa predstavljajo večino članov. Vodilne
funkcije v obeh društvih opravljajo moški. Tudi starejši odrasli so člani teh dveh društev, v
prostovoljskem gasilskem društvu so organizirani v skupino veteranov, ki jo sestavljajo le
starejši moški, v športnem društvu imajo starejši tudi svojo skupino, ki je dalje deljena po
spolu ter na tekmovalno in rekreativno ekipo. V obeh društvih starejši moški predstavljajo
večino starejših članov. Člani obeh društev plačujejo letno članarino.
V prostovoljskem gasilskem društvu je največ poudarka na operativnem delu, torej ukrepanju
ob nesrečah (gašenje požarov ipd.). Ob tem se ukvarjajo tudi z drugimi dejavnostmi kot je na
primer organizacija družabnih dogodkov in slovesnosti, povezovanje z drugimi društvi,
osveščanje prebivalstva, udeležba na tekmovanjih in priprave na tekmovanja, delo z mladino,
izleti, ekskurzije, velik pomen ima tudi izobraževanje, učenje in usposabljanje članov. V
izbranem športnem društvu se ukvarjajo predvsem s športnimi dejavnostmi. Največ poudarka
je na balinanju in petanki, saj v teh dveh športnih disciplinah člani tekmujejo. V športnem
društvu so članom na razpolago tudi druge športne dejavnosti (na primer namizni tenis,
košarka, mali nogomet, odbojka, pikado, šah, nekateri člani kartajo), občasno organizirajo
tudi družabne dogodke za člane in tekmovanja oz. turnirje ter se povezujejo z drugimi društvi.
Intervjuvani starejši moški obeh izbranih društev so povedali, da so dejavnosti v društvu
namenjene predvsem članom društva, nekaterih, predvsem družabnih dogodkov pa se lahko
udeležijo tudi drugi prebivalci lokalne skupnosti, ki niso člani društva.
Obe izbrani društvi imata svoje prostore. V športnem društvu imajo več športnih površin (šest
balinišč, košarkaško igrišče, igrišče za odbojko ter prostor z mizami za namizni tenis), ki so
namenjene opravljanju različnih športnih dejavnosti. Imajo tudi dva manjša prostora, ki sta
namenjena predvsem druženju članov. Izbrano prostovoljsko gasilsko društvo ima svoj
gasilski dom, kjer imajo večji prostor za vozila in opremo, eno veliko dvorano za slovesnosti
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in izobraževanje ter dva prostora za druženje. Eden od teh je manjši in ga imenujejo servisni
prostor, v njem se člani srečujejo in pogovarjajo, drugi prostor za druženje je večji, v tem
prostoru imajo tudi bar s pijačo in možnost za opravljanje prostočasnih dejavnosti (igranje
biljarda, šaha, gledanje televizije). Članom obeh izbranih društev so društveni prostori na
razpolago vse čas in jih lahko uporabljajo kadar želijo.
V obeh društvih imajo organizirano tudi redno sestajanje članov. Člani prostovoljskega
gasilskega društva se sestajajo vsaj enkrat tedensko, načeloma ob četrtkih, ko imajo
dežurstva, takrat običajno vadijo za intervencije ter skrbijo za opremo in prostor. V izbranem
športnem društvu imajo večkrat tedensko organizirane treninge balinanja in petanke in
občasno tekmovanja. Pri odločanju glede ostalih športnih dejavnosti pa imajo člani povsem
proste roke in se glede njih dogovorijo sami.
4.5.4.2. Opis intervjuvancev
Intervjuvali smo pet oseb. Prvi trije intervjuvanci so bili starejši moški, člani izbranih društev.
Prvi intervjuvanec je bil v času intervjuvanja star 82 let, drugi 74 let, tretji pa 72 let. Vsi
intervjuvani starejši moški so bili v času intervjuvanja upokojeni in poročeni. Prvi
intervjuvanec je v času intervjuvanja živel z otroci in vnuki, drugi sam z ženo, tretji pa z ženo
in otroci. Vsi intervjuvani starejši moški so že več let včlanjeni v izbrano društvo, v
preteklosti pa so se ves čas vključevali v različna društva. Vsi intervjuvani starejši moški
imajo zaključeno poklicno srednjo šolo. Po zaključku formalnega izobraževanja se
intervjuvani starejši moški načeloma niso vključevali v organizirano izobraževanje odraslih,
izjema je le tretji intervjuvanec, ki se je nedavno udeležil tečaja uporabe računalnika.
Intervjuvali smo tudi oba predsednika izbranih društev. Četrti intervjuvanec, predsednik
izbranega športnega društva, je bil v času intervjuvanja star 47 let, peti intervjuvanec,
predsednik prostovoljskega gasilskega društva, pa 31 let. Oba intervjuvana predsednika v
društvu delujeta kot prostovoljca. Četrti intervjuvanec živi sam, peti z družino. Oba
intervjuvana predsednika sta zaposlena, četrti intervjuvanec ima zaključeno poklicno srednjo
šolo, peti pa ima srednješolsko izobrazbo.
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4.5.5. Potek zbiranja empiričnega gradiva, podatkov
4.5.5.1. Anketiranje
Anketiranje je potekalo od decembra 2012 do marca 2013. Povabilo za sodelovanje v
raziskavi sem poslala na naslove 117 društev. Vabila sem poslala po pošti s tiskanim
anketnim vprašalnikom ali preko elektronske pošte s spletno povezavo za dostopanje do
spletnega anketnega vprašalnika. Društvom, ki so imela objavljen elektronski naslov, sem
vabilo za sodelovanje v raziskavi s povezavo za dostop do spletnega vprašalnika za društva
(https://www.1ka.si/a/21191) poslala preko elektronske pošte. Vabilo za sodelovanje v
raziskavi sem poslala tudi po pošti, in sicer tistim društvom, ki niso imela objavljenega
elektronskega naslova, in vsem tistim, kjer je bila elektronska pošta zavrnjena. Preko
elektronske pošte sem vabilo za sodelovanje v raziskavi poslala 43 društvom, po pošti pa 74
društvom. Po pošti sem poslala tiskan anketni vprašalnik z nagovornim pismom ter ovojnico z
znamkami in naslovom, na katerega naj bi izpolnjen anketni vprašalnik vrnili. V nagovornem
pismu sem jim ponudila tudi možnost odgovarjanja na spletni vprašalnik preko spletne
povezave do spletnega vprašalnika za društva (https://www.1ka.si/a/21191).
Spletni vprašalnik vsebuje vsebinsko enaka vprašanja kot tiskana različica anketnega
vprašalnika. Spletnemu vprašalniku je dodano le vprašanje, ki sprašuje po lokalni skupnosti, v
kateri društvo deluje. To vprašanje je bilo dodano, ker smo spletni anketni vprašalnik
uporabili tudi pri projektu OMAL, v katerem smo proučevali tudi društva s sedežem v četrtni
skupnosti Ljubljana Bežigrad.
Zaradi slabega odziva na poslano pošto sem odgovore na anketni vprašalnik poskušala
pridobiti tudi z osebnim obiskom na sedežu društev. Po tej poti sem dobila še tri v celoti
izpolnjene anketne vprašalnike. Iz šestih društev so mi sporočili, da njihovo društvo ne deluje
več; iz dveh društev, da so se preselili v druge lokalne skupnosti; od enega društva sem
prejela odgovor, da na anketni vprašalnik ne bodo odgovarjali. 52 društev se kljub večkrat
poslanim opomnikom ni odzvalo na povabilo k raziskavi.
Z osebnim obiskom sedeža društev, ki se niso odzvala na povabilo k raziskavi, ter preko
telefonskih pogovorov, ki sem jih prejela od predstavnikov društev, sem dobila odgovore, ki
so pojasnjevali težave pri pridobivanju odgovorov na anketni vprašalnik:
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-

le redki so imeli objavljen elektronski naslov ali telefonsko številko,

-

večina društev je imela objavljen le naslov za pošiljanje pošte,

-

nekatera društva na objavljen naslov prejemajo le pošto, delujejo na drugih lokacijah,

-

nekatera društva so se preselila na drugo lokacijo, v imeniku nimajo objavljenega
novega sedeža,

-

na objavljenem naslovu nekaterih društev so druge organizacije (podjetja, prostori
MOL, restavracije),

-

nekatera društva ne delujejo več, a jih uradno še niso odjavili,

-

nekatera društva so v postopku ukinitve, podatki še niso objavljeni,

-

nekatera društva imajo v imenikih objavljene zastarele kontaktne podatke, drugi
podatki o društvu ali kontaktih niso dostopni,

-

nekateri niso želeli odgovarjati na vprašalnik, ker njihovo društvo ni več aktivno,

-

nekateri so se hoteli izogniti odgovarjanju na vprašalnik, ker so njihove dejavnosti v
glavnem namenjene otrokom in mladostnikom, predmet raziskave pa so starejši
moški,

-

nekatere niso želeli odgovarjati na anketni vprašalnik, ker niso želeli sodelovati v
naslednji fazi raziskave.

4.5.5.2. Intervjuvanje
Na podlagi z anketo pridobljenih podatkov sem izbrala dve društvi, v katerih sem opravila
intervjuvanje. Izbrala sem društvi, ki imata več kot polovico članov moškega spola in imata
med člani tudi starejše, stare 60 let in več, med starejšimi člani pa starejši moški predstavljajo
večino. Intervjuvanje v teh dveh društvih sem opravila s predhodnim dovoljenjem
predsednikov teh dveh društev ter s prostovoljno udeležbo njihovih članov moškega spola, ki
so bili v letu 2013 stari 60 let ali več.
Intervjuvanje je potekalo v obdobju od julija do junija v letu 2013, in sicer po predhodnem
dogovoru s predsednikom posameznega društva. Pred izvedbo intervjuvanja sem vsem
udeleženim predstavila namen raziskave ter jim zagotovila anonimnost. S tem sem si
poskušala pridobiti določeno zaupanje spraševancev, ki je bistvenega pomena za kakovost in
resničnost pridobljenih podatkov. Intervjuvancem sem predhodno zagotovila, da bom
spoštovala zaupnost in zasebnost, da raziskovalnih ugotovitev ne bo mogoče upreti proti
81

nikomur v organizaciji ali organizaciji sami. Opisala sem jim raziskovalni postopek, da ne bi
zbudila obrambnih zadržanj. Z njihovim dovoljenjem sem za zapis uporabila zvočnosnemalno napravo, diktafon.
Intervjuvanje je potekalo individualno, trajalo je od 30 do 60 minut, opravljeno je bilo pri
intervjuvancih doma ali na sedežu društev.
4.5.6. Obdelava podatkov in analiza gradiva
Kvantitativne empirične podatke sem statistično obdelala, kvalitativno empirično gradivo pa
analizirala.
4.5.6.1. Obdelava podatkov
Najprej sem podatke iz tiskanih anketnih vprašalnikov vnesla v spletni anketni vprašalnik. Iz
spletne aplikacije sem podatke izvozila v Microsoftov program Excel. Izločila sem podvojene
odgovore društev, odgovore na odprta anketna vprašanja pa sem kodirala in grupirala ter jim
določila numerične vrednosti. Pri vprašanjih 10 in 12, kjer sem spraševala po deležu moških
in starejših ter anketirancem ponudila možnost odgovarjanja s številkami ali z odstotki, sem
na podlagi danih podatkov izračunala manjkajoče deleže. Tako sem na podlagi celotnega
števila članov in podanega števila (moških, starejših) izračunala delež (moških, starejših).
Podobno sem storila pri vprašanju 13, ki sprašuje po deležu starejših moških članov v
primerjavi z ostalimi starejšimi člani. Na podlagi števila starejših članov in podanega števila
starejših moških sem izračunala delež starejših moških. Tako urejene podatke sem uvozila v
statistični program SPSS, kjer sem jih statistično obdelala. Vsem odgovorom sem določila
absolutne frekvence (f) in izračunala odstotne ali relativne frekvence (f %). Odgovore, ki so
imeli prevelik razpon, sem uredila in razvrstila v razrede. Za izračun nekaterih vrednosti sem
uporabila navzkrižne tabele (Cross Tabs). Rezultati raziskave so predstavljeni tabelarično in
tekstovno. V tabelah so prikazani veljavni odstotki, zato se numerusi ponekod razlikujejo.
4.5.6.2. Priprava podatkov in analiza gradiva
»Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva
oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in
pojasnitve.« (Mesec 1998, str. 104)
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Terensko pridobljene podatke, to so zapisi intervjujev, sem za nadaljnjo obdelavo prepisala
(transkribirala) ter jih uredila. Za enoto kodiranja sem izbrala smiselno zaključene dele
besedila, misel ali stavek (Mesec 1998, str. 104). S postopkom odprtega kodiranja sem iz
zapisov intervjujev oblikovala pojme. Pri kodiranju sem uporabila postopke neposrednega
poimenovanja, iskanja sinonimov, iskanja nasprotij in iskanja nenavadnih oddaljenih
asociacij. Kode sem vpisovala na kodirni zapis, iz katerega je razvidno, kako sem kodirala
določene enote (misli, odgovore, izjave), v diplomski nalogi se nahaja med prilogami (Priloga
D) (Mesec 1998, str. 106-109).
Dano empirično gradivo sem uredila tako, da sem posamezne izjave ali druge empirične
postavke klasificirala, jih združila s podobnimi in jih poimenovala z istim pojmom.
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5. Rezultati in interpretacija
5.1. Značilnosti anketiranih društev v izbrani lokalni skupnosti
V raziskavi je sodelovalo 54 društev s sedežem v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje. Največ
anketiranih društev deluje na področju športa in rekreacije (22 oz. 40,7 %), sedem (oz. 13 %)
od teh se ukvarja tudi s poučevanjem športnih dejavnosti. Med temi društvi sta dve rokometni
društvi, teniško društvo, karate društvo, društvo za kotalkanje in drsanje ter dve društvi za
izobraževanje na področju športa. Med ostalimi športno-rekreacijskimi društvi so še tri
balinarska društva, dve kolesarski društvi in po eno strelsko, sabljaško, rokometno,
pohodniško, planinsko, košarkarsko, kegljaško društvo, društvo za orientacijski tek, društvo
za hokej na ledu in eno (splošno) športno društvo. Na področju kulture in umetnosti deluje
sedem (oz. 13 %) anketiranih društev: po eno filmsko, gledališko, orkestralno, pevsko
društvo, dve (splošni) kulturni društvi in eno društvo za medgeneracijsko sodelovanje na
področju kulture in umetnosti. Na področju zaščite in reševanja deluje pet (oz. 9,3 %) društev,
vsa so prostovoljska gasilska društva. Štiri (oz. 7,4 %) društva delujejo na področju
psihosocialne pomoči. V raziskavi so sodelovali še: dve upokojenski društvi, dve društvi s
področja dela z živalmi, dve društvi s področja mednarodnega delovanja, dve motociklistični
društvi, dve društvi s področja skrbi za okolje ter po eno mladinsko, izobraževalno, športno
kulturno društvo, turistično, ljubiteljsko društvo in eno društvo za upravljanje objektov. Na
podlagi teh rezultatov sklepam, da je ponudba dejavnosti anketiranih društev v izbrani lokalni
skupnosti sorazmerno pestra in odgovarja na različne potrebe, ki se pojavljajo v lokalni
skupnosti, v največji meri pa odgovarja na potrebe po športnih dejavnostih.
Zanimalo me je, ali anketirana društva ob svojem temeljnem vsebinskem področju delujejo
tudi na drugih vsebinskih področjih ter katera so ta področja. Podatki so pokazali, da
anketirana društva ob svojem temeljnem vsebinskem področju delujejo tudi na drugih
področjih, v največji meri na področju športa in rekreacije (34 oz. 63 %). Delujejo tudi na
področju izobraževanja in raziskovanja (19 oz. 35,2 %), nabiranja sredstev in promocije
prostovoljstva (14 oz. 25,9 %) ter na drugih področjih.
Zanimalo me je, kdaj so bila ustanovljena anketirana društva. Ker so bili podatki preveč
razpršeni, sem jih za lažji prikaz združila v razrede. Prikazani so v Tabeli 1.
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Tabela 1: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na leto ustanovitve

Anketirana društva so bila ustanovljena med letoma 1878 in 2012. Najmanjši delež (6 oz.
11,1 %) anketiranih društev je bilo ustanovljenih od leta 1878 do leta 1946, med letoma 1947
in 1990 je bilo ustanovljenih 16 (oz. 29,6 %) anketiranih društev, večina (32 oz 59,3 %) pa po
letu 1991.
Na podlagi teh podatkov sklepam, da ima le nekaj društev dolgo tradicijo delovanja in njihovi
začetki segajo pred čas druge ali prve svetovne vojne. Največ anketiranih društev je bilo
ustanovljenih po letu 1991, torej po osamosvojitvi Slovenije. Kot pravita Dragoš in Leskošek
(2003, str. 48) je razpad krajevnih skupnosti pri nas povzročil veliko sprememb, med drugim
tudi to, da skupnost ni več mesto skupnega delovanja in se je zmanjšalo medsebojno
povezovanje. Morda veliko število društev, ustanovljenih po letu 1991 (in po razpadu
krajevnih skupnosti v letih 1986–1987) odgovarja na potrebo po medsebojnemu povezovanju
ljudi, česar lokalna skupnost ne omogoča na drugačne načine.
Zanimalo me je tudi, katerega spola so v večini osebe, ki opravljajo vodilne funkcije v
anketiranih društvih. Podatki so prikazani v Tabeli 2.
Tabela 2: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na spol večine oseb, ki v
društvu opravljajo vodilne funkcije

Podatki kažejo, da za največ (23 oz. 42,6 %) anketiranih društev velja, da je razmerje glede
spola vodilnih v društvu približno enako. Med anketiranimi društvi je več takšnih, v katerih
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vodilne funkcije v društvu opravljajo moški, kot takšnih, v katerih vodilne funkcije v društvu
opravljajo ženske.
Na podlagi podatkov prikazanih v Tabeli 2, sklepam, da za anketirana društva v izbrani
lokalni skupnosti ne moremo trditi, da gre za pretirano feminizacijo, kot Formosa (2011b, str.
205) ugotavlja za področje izobraževanja starejših, kjer med člani, v upravnih odborih in med
organizatorji dejavnosti prevladujejo ženske.
Zanimalo me je, kakšne vrste je članstvo v anketiranih društvih: plačljivo, brezplačno ali
druge vrste. Podatki so prikazani v Tabeli 3.
Tabela 3: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na vrsto članstva

Iz Tabele 3 je razvidno, da je v večini (35 oz. 64,8 %) anketiranih društev članstvo plačljivo.
Članstvo je brezplačno v nekaj več kot četrtini anketiranih društev (15 oz. 27,8 %).
Predstavniki štirih (oz. 7,4 %) anketiranih društev so izbrali odgovor druga vrsta članstva, pod
katero so zapisali: članstvo je plačljivo ali pridruženo (ne-plačljivo); sodelujejo lahko
študentje medicine, psihologije, socialnega dela na povabilo; simbolična članarina. Na
podlagi teh odgovorov sklepam, da je v večini anketiranih društev članstvo plačljivo.
Zanimalo me je tudi, katerim skupinam ljudi, in sicer glede na starost in spol, so predvsem
namenjene dejavnosti anketiranih društev. Podatke v Tabeli 4 sem pridobila z vprašanjem
večstranske izbire, pri katerem so anketiranci lahko izbrali več kot eno izmed spodaj naštetih
skupin ljudi. Relativne frekvence (f %) v Tabeli 4 predstavljajo odstotke vseh anketiranih
društev (N=54).
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Tabela 4: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na to, komu so namenjenje
dejavnosti

V Tabeli 4 vidimo, da večina (32 oz. 59,3 %) anketiranih društev namenja svoje dejavnosti
vsem, ne glede na spol in starost. Nekaj manj kot polovica anketiranih društev svoje
dejavnosti namenja predvsem odraslim (24 oz. 44,4 %). Podatki kažejo, da enak delež (22 oz.
40,7 %) anketiranih društev svoje dejavnosti namenja predvsem ženskam oziroma predvsem
moškim. Skoraj tretjina anketiranih društev namenja svoje dejavnosti starejšim od 60 let.
Nekaj (7 oz. 13 %) anketiranih društev namenja svoje dejavnosti izbrani ciljni skupini, kot so
vozniki enoslednih vozil, zaposleni v Papirnici Vevče, polnoletni lastniki, uporabniki in
najemniki garaž.
Podatki v Tabeli 4 kažejo, da je delež anketiranih društev, ki dejavnosti namenjajo moškim,
enak deležu anketiranih društev, ki dejavnosti namenjajo predvsem ženskam. Med
anketiranimi društvi so tudi takšna, ki dejavnosti namenjajo predvsem starejšim. Največ
anketiranih društev dejavnosti namenja vsem, ne glede na spol ali starost, torej tudi starejšim.
Te ugotovitve lahko primerjamo s pregledom ponudbe izobraževanja odraslih po ciljnih
skupinah (Brenk 2002, str. 18). Ta kaže, da je večina ponudbe namenjena vsem odraslim,
medtem ko je starejšim in upokojencem namenjenih manjši del izobraževalnih programov od
celotne ponudbe izobraževanja za odrasle. Podobno lahko zaključimo, da je večina ponudbe
dejavnosti anketiranih društev namenjena vsem, medtem ko je starejšim namenjen le manjši
del dejavnosti anketiranih društev. Podrobnejši pregled odgovorov anketirancev je pokazal, da
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le eno izmed anketiranih društev dejavnosti namenja predvsem odraslim moškim (to je
košarkarsko društvo). V kolikšni meri so starejši vključeni v društva, pa lahko ugotovimo z
analizo sestave njihovih članov.
Zanimalo me je, koliko članov imajo anketirana društva. Na vprašanje, ki sprašuje po
približnem številu članov društva, je odgovorilo 53 predstavnikov anketiranih društev.
Razpon odgovorov je bil prevelik, zato sem jih združila v razrede. Odgovori so prikazani v
Tabeli 5.
Tabela 5: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na približno število članov

Anketirana društva imajo od najmanj 0 do največ 1000 članov. Dve anketirani društvi sta brez
članov. Največ (19 oz. 35,8 %) anketiranih društev ima do 30 članov. Po številnosti jim
sledijo anketirana društva, ki imajo več kot 100 članov (13 oz. 24,5 %), nato društva, ki imajo
od 31 do 60 članov (11 oz. 20,8 %), in društva, ki imajo več kot 60 in manj kot 100 članov (8
oz. 15,1 %). Tri četrtine (75,5 %) anketiranih društev ima torej 100 ali manj članov. Seštevek
vseh članov v vseh anketiranih društvih v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje znaša 5596
članov. Tudi Golding (2015, str. 355) pravi, da ima večina moških delavnic v skupnosti v
Avstraliji (MS) 30 članov ali manj.
Na vprašanje, ki je spraševalo po deležu moških med člani, je odgovorilo le 53 predstavnikov
anketiranih društev. Razpon odgovorov je bil prevelik, zato so v Tabeli 6 prikazani podatki
združeni v razrede.
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Tabela 6: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na delež moških med člani

Največ anketiranih društev (31 oz. 58,5 %) ima med svojimi člani večino moških. Po
številnosti sledijo anketirana društva z manj kot polovico moških med člani (14 oz. 26,4 %),
tista s približno enakim številom moških in žensk med člani (5 oz. 9,4 %) ter anketirana
društva brez moških članov (3 oz. 5,7 %). Zanimivo je, da so med anketiranimi društvi tri
brez moških članov in le eno brez ženskih članic. Tudi na podlagi podatkov prikazanih v
Tabeli 6 lahko sklepamo, da v izbranih društvih ne moremo govorili o pretirani feminizaciji
(Formosa 2011b, str. 205), saj moški predstavljajo večino članov v večini anketiranih društev.
Obenem ti podatki potrjujejo ugotovitev Goldinga (2011c, str. 166), da se moški navdušujejo
nad sodelovanjem v organizacijah v skupnosti, kot so društva, ki odgovarjajo na raznolike
interese in potrebe ljudi.
Zanimalo me je, ali imajo anketirana društva med člani tudi starejše. Na to vprašanje je
odgovorilo 52 predstavnikov anketiranih društev. Podatki so prikazani v Tabeli 7.
Tabela 7: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev, ki imajo med člani starejše

V večini anketiranih društev (38 oz. 73,1 %) so starejši tudi člani društva. V dobri četrtini (14
oz. 26,9 %) anketiranih društev pa starejši niso člani. Podatki v Tabeli 4 so pokazali, da
tretjina anketiranih društev svoje dejavnosti namenja predvsem starejšim, v Tabeli 7 pa
vidimo, da so starejši člani večine anketiranih društev. Na podlagi tega lahko sklepamo, da so
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dejavnosti večine anketiranih društev zanimive za starejše ter da je večina anketiranih društev
odprta tudi za starejše. V nadaljevanju si poglejmo v kolikšni meri so starejši vključeni v
anketirana društva.
Predstavnike anketiranih društev s starejšimi med člani sem vprašala po deležu starejših med
njihovimi člani. Podatki so prikazani v Tabeli 8.
Tabela 8: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev s starejšimi med člani glede na delež
starejših članov

Med 38 društvi s starejšimi med člani, je večina (27 oz. 71,1 %) takšnih, kjer je starejših manj
kot polovica članov. Le v sedmih anketiranih društvih od teh je med člani več kot polovica
starejših in le v enem od teh starejši predstavljajo vse člane (to je upokojensko društvo).
Starejši predstavljajo večino članov v dveh društvih upokojencev, v enem balinarskem
društvu, v planinskem društvu, v kulturnem društvu, v kolesarskem društvu in v društvu za
izboljšanje kakovosti življenjskega okolja. Čeprav odgovori v Tabeli 7 kažejo, da so starejši
člani v večini anketiranih društev, je iz podatkov v Tabeli 8 razvidno, da je le nekaj
anketiranih društev takšnih, kjer starejši predstavljajo večino članov.
Predstavnike anketiranih društev s starejšimi med člani sem vprašala po deležu moških med
starejšimi člani. Podatki so prikazani v Tabeli 9.
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Tabela 9: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev s starejšimi člani glede na delež
moških med starejšimi člani

Iz Tabele 9 je razvidno, da je med 38 društvi s starejšimi med člani najmanj (10 oz. 26,3 %)
takšnih, kjer med starejšimi člani prevladujejo ženske. Največ društev s starejšimi med člani
(20 oz. 52,6 %) je takšnih, kjer med starejšimi člani prevladujejo moški. Med temi je kar 9
(23,7 %) društev, kjer moški predstavljajo vse starejše člane. To so: kegljaško, kolesarsko,
košarkarsko, karate društvo, dve balinarski društvi, dve prostovoljski gasilski društvi in
izobraževalno društvo. Starejši moški predstavljajo večino vseh članov v štirih anketiranih
društvih (oz. 7,4 %), in sicer v društvih, ki navajajo, da je njihova temeljna vsebinska
dejavnost balinanje, kolesarjenje, kultura in društvo upokojencev.
Na podlagi podatkov v Tabeli 9 sklepam, da dejavnosti anketiranih društev odgovarjajo tako
interesom starejših moških kot interesom starejših žensk. To potrjuje ugotovitev Goldinga, ki
pravi, da so društva v mnogih pogledih dostopna in prilagojena interesom starejših moških
(Golding 2011b, str. 37). Če združimo podatke, ki so prikazani v Tabeli 8 in Tabeli 9 pa lahko
sklenemo, da je med anketiranimi društvi v izbrani lokalni skupnosti malo takšnih, kjer
starejši predstavljajo večino članov in še manj takšnih, kjer večino članov predstavljajo
starejši moški. A kljub temu v anketiranih društvih svoje mesto najdejo tako starejši moški,
kot tudi starejše ženske. Torej, če Formosa (2011b) in Golding idr. (2007b) ugotavljata, da je
izobraževanje starejših feminizirano, lahko za področje dejavnosti anketiranih društev trdimo,
da gre za nevtralno področje, ki je dostopno tako ženskam kot moškim. Trdimo lahko tudi, da
so dejavnosti anketiranih društev v primerjavi s ponudbo izobraževanja za starejše večji meri
dostopne in bolj privlačne za starejše moške, podobno kot moške delavnice v skupnosti v
Avstraliji.
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5.1.1. Značilnosti anketiranih društev s prevladujočim deležem moških med člani
Od 54 društev, ki so sodelovala v raziskavi, jih večina (31 oz. 58,5 %) navaja, da je med
njihovimi člani več kot polovica moških. Zanimalo me je, kakšne so značilnosti anketiranih
društev s prevladujočim deležem moških med njihovimi člani. Ker predstavnik enega
anketiranega društva ni odgovoril na vprašanje o deležu moških, za vse spodnje tabele velja,
da numerus znaša 53. Najprej me je zanimalo, katera so temeljna vsebinska področja
delovanja anketiranih društev z večino moških članov. Rezultati so prikazani v Tabeli 10.
Tabela 10: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na delež moških med člani
ter temeljno vsebinsko področje delovanja

Iz Tabele 10 je razvidno, da največ (14 oz. 45,2 %) anketiranih društev s prevladujočim
deležem moških članov deluje na področju športa in rekreacije. Po pogostosti sledijo področja
reševanja in

zaščite,

kulture in

umetnosti, psihosocialne pomoči, motociklizma,

mednarodnega delovanja, druženja in pomoči starejšim, skrbi za okolje in druga. Spolna
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struktura članov anketiranih društev kaže, da društva z večino moških članov delujejo na
različnih vsebinskih področjih in odgovarjajo na različne interese moških, med katerimi zlasti
prevladujeta šport in rekreacija. Podobno lahko trdimo tudi za anketirana društva s polovico
ali manj moških članov oz. tista s precejšnjim deležem članic. Tabela 10 kaže, da so moški,
poleg področja športa in rekreacije, zlasti zainteresirani za področje zaščite in reševanja,
medtem ko je ženskam to področje manj zanimivo. Podobno lahko trdimo za področji
motociklizma in mednarodnega delovanja. Moški predstavljajo večino članov v dveh
društvih, ki delujeta na drugih temeljnih vsebinskih področjih: izobraževanje in upravljanje
objektov. Podatki v Tabeli 10 potrjujejo ugotovitev McGivney (2005, str. 104), da je pri
udeležbi moških ključnega pomena ponudba moško orientiranih in konkretnih dejavnosti, kot
so fizične ali športne dejavnosti, saj so moškim privlačne zlasti praktične dejavnosti z
elementi ročnega dela. Na podlagi podatkov v Tabeli 10 lahko sklenemo, da imajo tako
ženske kot moški različne interese, ki jih zadovoljujejo v okviru anketiranih društev.
Zanimalo me je tudi, kdaj so bila ustanovljena anketirana društva s prevladujočim deležem
moških članov. Rezultati so prikazani v Tabeli 11.
Tabela 11: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na delež moških med člani in
leto ustanovitve

Anketirana društva s prevladujočim deležem moških članov so bila ustanovljena v obdobju
med letom 1878 in letom 2012. Med letoma 1991 in 2012 je bilo ustanovljenih 32 anketiranih
društev, med temi enako število (16 oz. 50 %) tistih z večino moških članov kot tistih, kjer je
moških polovica in manj članov. V obdobju od leta 1947 do leta 1990 je bilo ustanovljenih
več (10 oz. 62,5 %) anketiranih društev z večino moških članov kot anketiranih društev s
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prevladujočim deležem ženskih članic (6 oz. 37,5 %). Med letoma 1878 in 1946 je bilo
ustanovljenih le 5 anketiranih društev, v vseh moški predstavljajo večino članov (4
prostovoljska gasilska društva in eno kulturno umetniško društvo).
Sklepamo, da odgovori v Tabeli 11 kažejo na postopno večanje vključevanja žensk v
skupnostni prostor in življenje društev, ki je tradicionalno veljal bolj za domeno moških. V
večini anketiranih društev, ki so bila ustanovljena pred letom 1991 je več kot polovica
moških, medtem ko je bilo po letu 1991 ustanovljeno enako število društev z večino moških
članov kot društev s polovico ali manj članov moškega spola.
Poglejmo si še, kakšno je članstvo v društvih s prevladujočim deležem moških med člani.
Tabela 12: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na delež moških med člani in
vrsto članstva

Iz Tabele 12 je razvidno, da je med anketiranimi društvi s plačljivim članstvom, nekaj več (19
oz. 54,3 %) takšnih z večino moških članov kot takšnih s polovico ali manj moških članov (16
oz. 45,7 %). Enako velja za anketirana društva z brezplačnim članstvom, le da je tu razlika
med društvi glede na delež moških članov večja, in sicer v prid anketiranim društvom s
prevladujočim deležem moških med člani.
Zanimalo me je, kdo vodi anketirana društva, kjer moški predstavljajo večino članov. Podatki
so prikazani v Tabeli 13.
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Tabela 13: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na delež moških med člani in
spol oseb, ki opravljajo vodilne funkcije v društvu

Moški predstavljajo večino članov v anketiranih društvih, kjer vodilne funkcije v društvu
opravljajo v večini moški (20 oz. 64,5 %). Le v enem anketiranem društvu s prevladujočim
deležem moških med člani vodilne funkcije v društvu opravljajo predvsem ženske. Podobno
le v enem anketiranem društvu z večino ženskih članic, vodilne funkcije v društvu zasedajo
predvsem moški. Med anketiranimi društvi z večino moških članov je manj (10 oz. 32,3 %)
takšnih, kjer je razmerje glede spola oseb, ki opravljajo vodilne funkcije približno enako, kot
med anketiranimi društvi z večino žensk med člani (12 oz. 54,5 %). Odgovori v Tabeli 13
potrjujejo ugotovitev Formose (2012a, str. 286), da se moški ne želijo vključiti v organizacije
za katere menijo, da so v rokah žensk. Zato bi lahko trdili, da se moški raje vključujejo v
anketirana društva, ki jih vodijo moški, kar pa podobno velja tudi za ženske. Velja tudi
obratno; kjer so med člani v večini moški, so ponavadi tudi med vodilnimi moški, in kjer so
med člani v večini ženske, ponavadi tudi vodstvene funkcije opravljajo ženske.
 Značilnosti društev s prevladujočim deležem starejših moških med člani
Starejši moški predstavljajo večino članov v štirih anketiranih društvih (oz. 7,4 %), in sicer v
društvih s temeljno vsebinsko dejavnostjo: balinanje, kolesarjenje in druge športne dejavnosti,
orkestralna dejavnost in prostovoljno druženje starejših pri izbranih, zaželenih dejavnostih,
skrb za starejše na domu, ki so potrebni pomoči in pozornosti. Ob svoji temeljni vsebinski
dejavnosti ta anketirana društva delujejo še na področju športa in rekreacije (3), nabiranja
sredstev in promocije prostovoljstva (2), kulture in umetnosti (1), izobraževanja in
raziskovanja (1), socialnega varstva (1), na področju zaščite okolja in varstva živali (1),
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razvoja lokalnih skupnosti in stanovanja (1) ter mednarodnega delovanja (1). Imajo po 25, 41,
57 in 380 članov. Članstvo je brezplačno v enem od teh anketiranih društev, v ostalih je
plačljivo. Razmerje glede spola oseb, ki opravljajo vodilne funkcije v društvu, je približno
enako v enem anketiranem društvu z večino starejših moških članov, v ostalih treh pa vodilne
funkcije v društvu opravljajo moški.
Vsa (4) anketirana društva z večino starejših moških članov organizirajo dejavnosti za člane,
kot so prostočasne, športne, kulturno-umetniške in druge dejavnosti. Svojim članom nudijo
prostore za neformalno druženje in srečevanje (3), organizirajo dejavnosti, ki prispevajo k
skupnosti (1), promovirajo prostovoljno delo, dobrodelnost in dejavnost društva (1) in
delujejo mednarodno (1). Podatki kažejo, da v dveh anketiranih društvih z večino starejših
moških članov ne organizirajo učnih ali izobraževalnih dejavnosti. V dveh anketiranih
društvih z večino starejših moških članov organizirajo številne učne in izobraževalne
dejavnosti. V prvem organizirajo srečanja in pogovore s strokovnjaki, poučne izlete,
potovanja, pohode, strokovne ekskurzije, obiske in oglede različnih dogodkov, delavnice,
tečaje, krožke, vaje, treninge, urjenje v skupini, študijske sestanke, organizirajo tudi
sodelovanje s širšo lokalno skupnostjo, s šolami, podjetji in drugimi organizacijami; v drugem
pa delavnice, tečaje, krožke, vaje, treninge in urjenje v skupini.
V teh anketiranih društvih med dejavnostmi, ki jih organizirajo predvsem za starejše,
najdemo: srečanja in pogovore s strokovnjaki, obiske predstav, razstav, muzejev, sejmov,
festivalov, dogodkov, različne krožke, poučne izlete, športne dejavnosti, koncertne priprave,
vaje, seminarsko gibanje v godbeništvu. Med dejavnostmi, ki se jih udeležujejo predvsem
starejši moški, pa ta društva organizirajo kolesarske in druge izlete, balinanje, šahiranje,
balinarske turnirje, ligaško tekmovanje, rekreativno tekmovanje ter rekreacijo.
Na podlagi podatkov anketiranih društev v izbrani lokalni skupnosti lahko trdimo, da
obstajajo tudi društva s prevladujočim deležem starejših moških. To velja za 4 anketirana
društva, med katerimi sta dve športni društvi, eno kulturno-umetniško društvo in eno društvo
upokojencev. Vsa ta društva ob svojem temeljnem vsebinskem področju delujejo tudi na
drugih področjih, predvsem na področju športa in rekreacije. V večini anketiranih društev s
prevladujočim deležem starejših moških članov je članstvo plačljivo in vodilne funkcije v
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društvu opravljajo moški. Ta društva organizirajo raznolike dejavnosti, med katerimi se
pogosto pojavljajo športne dejavnosti, tekmovanja in tudi učne in izobraževalne dejavnosti.
 Dejavnosti anketiranih društev v izbrani lokalni skupnosti
V nadaljevanju poglejmo dejavnosti, ki jih organizirajo anketirana društva. Prikazane so v
Tabeli 14. Po dejavnostih anketiranih društev sem vprašala z vprašanjem večstranske izbire.
Anketiranci so lahko izbrali več kot eno izmed naštetih dejavnosti.
Tabela 14: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na dejavnosti, ki jih
organizirajo

Podatki kažejo, da največ (42 oz. 77,8 %) anketiranih društev organizira dejavnosti za člane,
kot so prostočasne dejavnosti, srečanja, prireditve, delavnice, predavanja, tekmovanja,
potovanja, izlete, zabave itd. V večini (32 oz. 59,3 %) anketiranih društev nudijo članom
prostore za neformalno druženje, srečevanje, za prostočasne in druge dejavnosti. V dobri
polovici (28 oz. 51,9 %) anketiranih društev organizirajo tudi neformalno izobraževanje in
učne dejavnosti za člane, kot so predavanja, delavnice, tečaje, usposabljanja, vaje, izmenjavo
izkušenj itd. Dejavnosti, ki so namenjene prebivalcem lokalne skupnosti organizirajo le v 9
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(oz. 16,7 %) anketiranih društvih. V 8 (14,8 %) anketiranih društvih organizirajo tudi druge
dejavnosti15.
Podatki v Tabeli 14 kažejo, da anketirana društva organizirajo in nudijo različne dejavnosti
predvsem za člane. Manjši delež anketiranih društev organizira dejavnosti za prebivalce
lokalne skupnosti. Predpostavljamo lahko, da je članstvo pogoj za udeležbo v dejavnostih
anketiranih društev. V večini anketiranih društev nudijo prostore za neformalno druženje
članov in organizirajo izobraževanje in različne učne dejavnosti. Podatki potrjujejo ugotovitev
Kump in Jelenc Krašovec (2010, str. 96), da imajo prostovoljske organizacije v sklopu svojih
dejavnosti vključene tudi izobraževalne vsebine, s katerimi na različne načine spodbujajo
svoje člane k učenju.
5.2.1. Dejavnosti anketiranih društev, ki so namenjene starejšim
V Tabeli 15 so prikazani odgovori anketiranih društev na vprašanje »Ali organizirate
dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim odraslim?«.
Tabela 15: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev, ki organizirajo dejavnosti
namenjene tudi starejšim

Iz Tabele 15 je razvidno, da v večini anketiranih društev (36 oz. 67,9 %) organizirajo
dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim. V Tabeli 16 poglejmo, katere so te dejavnosti.
Podatke sem pridobila z odprtim vprašanjem, zato so anketiranci lahko navedli poljubno
število dejavnosti. Relativne frekvence (f %) v Tabeli 16 predstavljajo odstotke anketiranih
društev, ki organizirajo dejavnosti za starejše (N=36).

15
Druge dejavnosti: storitve na področju komuniciranja, psihoterapevtska prva pomoč, terensko delo
(odlov prostoživečih mačk) in začasno skrbništvo za osirotele mačje mladiče/bolne ali poškodovane mačke,
vadba karateja, organizacija velike javne etnološke prireditve Zeljada, gospodarjenje z objektom, druženje
članov, prostovoljske akcije (čiščenje), gledališke predstave.
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Tabela 16: Dejavnosti anketiranih društev namenjene starejšim
Dejavnosti anketiranih društev, ki so namenjene tudi starejšim odraslim
Športne dejavnosti
(kolesarski izleti, orientacijski tek, kegljanje, balinanje, šah, pohodništvo,
drsanje in hokej na ledu, treningi strelstva, treningi vožnje, vadba karateja,
vodena športna vadba)
Druženje
(obiski, zabave, družabna srečanja, pogovori, pogovorni večeri, igranje
namiznih iger, potovanja, izleti, ogledi dogodkov)
Izobraževalne in učne dejavnosti
(srečanja in pogovori s strokovnjaki, predavanja, tečaji, seminarji, simpoziji,
okrogle mize,skupinski komunicacijski treningi, strokovne ekskurzije,obiski
dogodkov, ogledi muzejskih zbirk, potopisna predavanja, bralne urice, skupni
ogledi filmov z diskusijo, šolanje psov)
Kulturne in umetniške dejavnosti
(petje, vaje in koncertne priprave, izdelava raznih izdelkov, ustvarjalnice,
udeležba na kulturnih prireditvah, ogledi razstav)
Drugo
(sodelovanje pri svečanostih in tekmovanja, sodelovanje pri pripravi gradiva,
čistilne akcije in pomoč pri vzdrževanju objekt, skrb za živali)

f
18

f%
(od N=36)
50,0%

12

33,3%

11

30,6%

7

19,4%

4

11,1%

V Tabeli 16 vidimo, da so med dejavnostmi, ki jih anketirana društva organizirajo za starejše,
športne dejavnosti (18 oz. 50 %), različne oblike druženja (12 oz. 33,3 %), izobraževalne in
učne dejavnosti (11 oz. 30,6 %), kulturno umetniške dejavnosti (7 oz. 19,4 %) in druge 16 (4
oz. 11,1 %).
Podatki anketiranih društev v Tabeli 15 in Tabeli 16 kažejo, da v večini anketiranih društev
organizirajo dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim. Te dejavnosti v veliki meri
vključujejo športne, učne in izobraževalne dejavnosti ter druženje.
5.2.2. Dejavnosti anketiranih društev, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški
V Tabeli 17 in Tabeli 18 na naslednji strani si poglejmo, koliko anketiranih društev organizira
dejavnosti, ki se jih udeležujejo predvsem starejši moški in katere so te dejavnosti.

Druge dejavnosti: skrb za živali, sodelovanje pri pripravi gradiva, čistilne akcije in pomoč pri
vzdrževanju objekta, sodelovanje pri svečanostih in tekmovanja.
16
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Tabela 17: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev, ki organizirajo dejavnosti, ki se jih
udeležujejo pretežno starejši moški

Iz Tabele 17 je razvidno, da 12 (oz. 22,2 %) anketiranih društev organizira dejavnosti, ki se
jih udeležujejo predvsem starejši moški. V Tabeli 18 je prikazano, katere so te dejavnosti.
Podatke sem pridobila z odprtim vprašanjem, zato so anketiranci lahko navedli poljubno
število dejavnosti. Relativne frekvence (f %) v Tabeli 18 predstavljajo odstotke anketiranih
društev, ki organizirajo dejavnosti za starejše moške (N=12).
Tabela 18: Dejavnosti anketiranih društev, ki se jih udeležujejo starejši moški
Dejavnosti anketiranih društev, ki se jih udeležujejo pretežno
starejši moški
Športne dejavnosti
(treningi in vaje za tekmovanja, pohodi, kolesarski izleti,
balinanje, šah)
Druženje
(izleti, srečanja, zabave, družabne igre,kartanje)
Izobraževalne in učne dejavnosti
(pogovorni večeri, okrogle mize, strokovne ekskurzije, učenje
uporabe računalnika)
Drugo
(tekmovanja, zbiranje sredstev)

f
8

f%
(od N=12)
66,7%

8

66,7%

3

25,0%

2

16,7%

V Tabeli 18 vidimo, da v večini anketiranih društev, kjer organizirajo dejavnosti, ki se jih
udeležujejo starejši moški, organizirajo predvsem športne dejavnosti in različne oblike
druženja. Starejši moški se pretežno udeležujejo športnih dejavnosti, kot so treningi in vaje za
tekmovanja, pohodi, kolesarski izleti, balinanje in šah. Udeležujejo se tudi organiziranega
druženja v raznih oblikah, kot so izleti, srečanja, zabave, družabne igre in kartanje ter tudi
izobraževalnih dejavnosti, kot so pogovorni večeri, okrogle mize, strokovne ekskurzije in
učenje uporabe računalnika. V četrtini anketiranih društev, kjer organizirajo dejavnosti, ki se
jih udeležujejo starejši moški, organizirajo tudi različne izobraževalne in učne dejavnosti.
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Le nekaj (12 oz. 22,2 %) anketiranih društev organizira dejavnosti, ki se jih udeležujejo
predvsem starejši moškim, te dejavnosti so predvsem športne dejavnosti in različne oblike
druženja, vključujejo pa tudi izobraževalne in učne dejavnosti. Na podlagi odgovorov v
Tabeli 18 sklepamo, da si starejši moški želijo in se zato tudi udeležujejo športnih dejavnosti,
različnih oblik organiziranega druženja, izobraževalnih in učnih dejavnosti ter drugih. V
nekaterih anketiranih društvih starejšim moškim omogočajo redno fizično dejavnost, druženje
in učenje. Tudi delavnice v skupnosti v Avstraliji (MS) starejši moški obiskujejo predvsem
zaradi druženja, učenja, skupnih praktičnih dejavnosti in drugih motivov (Golding 2015, str.
350).
5.3. Učne in izobraževalne dejavnosti anketiranih društev
V Tabeli 19 so prikazane učne in izobraževalne dejavnosti anketiranih društev. Podatke sem
pridobila z vprašanjem večstranske izbire. Relativne frekvence (f %) v Tabeli 19 predstavljajo
odstotke vseh anketiranih društev (N=54).
Tabela 19: Števila (f) in odstotki (f %) anketiranih društev glede na učne in izobraževalne
dejavnosti
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V večini (34 oz. 63 %) anketiranih društev organizirajo učne in izobraževalne dejavnosti kot
so delavnice, tečaji, krožki, vaje, treningi. V anketiranih društvih po pogostosti sledijo učne in
izobraževalne dejavnosti kot so poučni izleti, pohodi ali strokovne ekskurzije (20 oz. 37,0 %)
ter sodelovanje z lokalno skupnostjo (šolami, podjetji, organizacijami) (20 oz. 37,0 %) in
druge. V treh anketiranih društvih organizirajo druge učne ali izobraževalne dejavnosti17.
Podatki kažejo, da manj kot četrtina (13 oz. 24,1 %) anketiranih društev ne organizira učnih
ali izobraževalnih dejavnosti.
Odgovori v Tabeli 19 kažejo, da večina anketiranih društev organizira učne ali izobraževalne
dejavnosti, med katerimi prevladujejo predvsem delavnice, tečaji, krožki, vaje, treningi, izleti,
pohodi, ekskurzije in sodelovanje s skupnostjo. To potrjuje trditev Goldinga (2011c, str. 178),
ki pravi, da se v organizacijah v skupnosti (v našem primeru so to društva) odvija bogato
učenje. Članstvo je pogoj za udeležbo v teh učnih in izobraževalnih dejavnostih, saj so
namenjene predvsem članom anketiranih društev.
5.4. Mnenja članov izbranih društev o njihovih dejavnostih
V nadaljevanju predstavljam mnenja intervjuvancev o učenju in izobraževanju v izbranih
društvih ter o dejavnostih, ki so v društvu namenjene predvsem starejšim moškim. Pokazala
bom, kako intervjuvanci doživljajo pomen po spolu ločenih dejavnosti v društvu ter vpliv
članstva na njihovo blaginjo in kakovost življenja.
5.4.1. Učenje in izobraževanje
Zanimalo nas je, ali se intervjuvani starejši moški v okviru društva ali ob dejavnostih društva
učijo ali izobražujejo. Intervjuvani starejši moški, ki so člani prostovoljskega gasilskega
društva, so povedali, da imajo v društvu veliko organiziranega neformalnega izobraževanja in
učenja o gasilstvu ter o prvi pomoči; organizirajo tečaje, predavanja, praktične vaje, imajo
tudi mentorstvo. Učijo se tudi ob opravljanju dejavnosti društva in ob medsebojnem druženju,
predvsem s pogovorom drug z drugim o uporabi opreme, svoje znanje ohranjajo in obnavljajo
z vajami in se učijo na napakah. Eden izmed intervjuvanih starejših moških je povedal:

17

Druge učno-izobraževalne dejavnosti: redne tedenske vaje, sodniški izpit, izobraževanje za naziv

gasilec.
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»V gasilstvu je veliko zvrsti, za katere se je treba stalno izobraževat, ker so
novitete.« (2. intervjuvanec, 74 let)
Ta izjava kaže na potrebo po stalnem učenju v izbranem društvu. Kot bomo videli v
nadaljevanju, sta učenje in izobraževanje zelo pomembna za izbrano prostovoljsko gasilsko
društvo predvsem zaradi zagotavljanja varnosti članov in učinkovitega ter varnega opravljanja
dejavnosti. O priložnostnem učenju, ki se pojavi ob druženju članov in opravljanju drugih
dejavnosti v okviru društva, je intervjuvani starejši moški povedal:
»Priložnostno pridejo kakšne stvari, ko človek vidi, da so kakšne izboljšave pa v
temu smislu si pomaga, potem en drugemu pa pokaže.« (2. intervjuvanec, 74 let)
McGivney (2004, str. 118) je med drugim ugotovila, da imajo moški raje učenje z vsebino, ki
je jasna in temelji na dejstvih ter da se moški ob praktičnih dejavnostih veselijo priložnosti za
diskusijo, ki je pomembna za izkušnje in okoliščine skupine. O tem, kako poteka učenje v
društvu, je intervjuvanec povedal:
»Ja največ je pogovor pa potem je obrazložitev pa potem praktično.«
(2. intervjuvanec, 74 let)
Zgornji dve izjavi intervjuvanca kažeta, da se člani izbranega društva učijo tudi priložnostno,
njihovo učenje pa je umeščeno v kontekst društvenega življenja. Člani si med skupnim
opravljanjem dejavnosti društva izmenjujejo svoje znanje in izkušnje, se učijo drug od
drugega s pogovorom in praktično demonstracijo. Člani se učijo tudi, ko se z vajami
pripravljajo na tekmovanja:
»Ja takrat imamo pa vaje z veterani, da ne gremo čisto, da malo obnavljamo tisto
znanje, ki smo ga imeli prej ...« (1. intervjuvanec, 82 let)
Kot je razvidno iz zgornje izjave prvega intervjuvanca, starejši moški z vajami za tekmovanja,
predvsem obnavljajo in ohranjajo pridobljeno znanje.
Po besedah intervjuvanega predsednika prostovoljskega gasilskega društva se člani društva
učijo tako z udeležbo v organiziranem izobraževanju v društvu, kot tudi ob opravljanju
dejavnosti v društvu in medsebojnem druženju članov. O učenju v društvu je predsednik
izbranega prostovoljskega gasilskega društva povedal:
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»Nekdo, ki več zna pokaže drugemu, kako se določena oprema uporablja. Tisti, ki
je ne vem, kakšen poklicen gasilec razloži, kakšne so boljše tehnike. Sigurno, ko
se mnenja izmenjavajo se zelo veliko tudi nauči…«
Vsebina učenja v društvu je osredotočeno predvsem na gasilstvo, torej dejavnost društva,
dotika se tudi vsakdanjega življenja članov. Predsednik izbranega društva je na primer
povedal:
»Kako bi rekel, v polovici tega nekaj je z gasilstvom nekaj je pa čisto življenjske
situacije, ki jih imaš notri. Ravno zato je to neformalno druženje pomembno, ker
se mnenja, izkušnje izmenjujejo in vprašanje, kje bi zdaj drugje dobil ta znanja.«
(5. intervjuvanec - predsednik, 31 let)
Na podlagi zgornje izjave intervjuvanega predsednika sklepam, da se v izbranem
prostovoljskem društvu zavedajo pomena priložnostnega učenja, ki se pojavlja kot pretok
informacij med člani društva ob njihovem skupnem druženju in delovanju.
O pomenu učenja za društvo je predsednik izbranega gasilskega društva povedal:
»Odvisno od člana, ne. Zdaj za nekoga, ki je operativni član je to zelo pomembno.
Brez učenja ne more delati na intervenciji, ne more pravilno ukrepati in potem
ogrozi svoje življenje oziroma življenje drugih. To se pravi, moraš imeti ljudi, ki
poznajo stvar in znajo ukrepat.« (5. Intervjuvanec - predsednik, 31 let)
Na podlagi odgovorov intervjuvancev sklepam, da se v izbranem prostovoljskem gasilskem
društvu odvija mnogo učenja. V društvu redno organizirajo neformalno izobraževanje v obliki
tečajev, ki vključujejo predavanja in praktične vaje, organizirano imajo tudi mentorstvo in
vaje za tekmovanja. Po vsebini gre za specifično znanje za potrebe gasilstva in prve pomoči
ter za ukrepanje ob elementarnih nezgodah. Člani društva se učijo tudi priložnostno, ob
druženju in opravljanju dejavnosti društva, učijo se drug od drugega s pogovorom, z
izmenjavo znanj in izkušenj ter s praktičnimi demonstracijami. Gre za učenje kot sodelovanje
(Sfard 2008 v Golding 2011b, str. 28). Njihovo učenje je akcijsko, situacijsko, neformalno in
priložnostno ter poteka ob druženju, pogovorih in vzajemnem reševanju težav (Wenger 2009,
Lave 2009 v Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 98). Za prostovoljsko gasilsko društvo lahko
trdimo, podobno kot je ugotovil Golding za nekatere druge (moške) organizacije v skupnosti
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v Avstraliji, da je večina učenja ali nujna za udeležbo, ali dosežena kot posledica učenja preko
udeležbe, učenje je posredno ali neposredno povezano s procesom zagotavljanja varnosti in s
skupnostnim kontekstom, ki moškim omogoča, da postanejo prostovoljci in soudeleženci pri
praktičnih skupinskih dejavnostih in dogodkih (Golding 2011c, str. 175-176).
Po besedah intervjuvanega predsednika športnega društva, v športnem društvu nimajo
organiziranega izobraževanja, sodelujejo pa z regionalno in nacionalno balinarsko zvezo, kjer
se lahko člani vključijo v šolo balinanja ali se usposobijo za sodnika balinanja. Intervjuvanega
člana in predsednika izbranega športnega društva smo vprašali, ali se morda člani društva
učijo med opravljanjem raznih dejavnosti v društvu ali ob druženju z ostalimi člani društva,
torej priložnostno. Odgovori kažejo, da je njihovo učenje usmerjeno predvsem na dejavnosti
društva, torej balinanje in petankanje, ter se odvija med samo dejavnostjo, med rednimi
treningi ali rekreacijo, ob pogovorih o igri, izmenjavi mnenj in izkušenj ter z udeležbo na
tekmovanjih. O učenju v izbranem športnem društvu je intervjuvani predsednik povedal:
»Ja, to kar se tiče balinanja je to trening in sama tekmovanja, to je najboljše
učenje balinanja. Tam se vsega naučiš. Najprej se moraš pa naučit porazov potem
pa šele zmag, ne.« (4. intervjuvanec - predsednik, 47 let)
O učenju članov v društvu je povedal še:
»V bistvu bolj preko športa. Več ali manj se o temu pogovarjajo… o balinanju pa
tudi kakšne svoje izkušnje…« (4. intervjuvanec - predsednik, 47 let)
Predsednika izbranega športnega društva sem vprašala tudi, kako pomembno je učenje za
športno društvo. Pravi:
"Pomembno je...če dobiš kakšen podmladek.... Ampak zdaj pač ni podmladka in
je težko učit, ne." (4. intervjuvanec - predsednik, 47 let)
V izbranem športnem društvu sicer nimajo organiziranega izobraževanja, kljub temu pa se ob
dejavnostih društva pojavlja učenje, ki ga lahko po Sfardu (2008 v Golding 2011b, str. 28)
opredelimo kot »učenje kot sodelovanje« in gre za učenje, ki je prej rezultat kot objekt
dejavnosti (Golding 2011c, str 176). Učenje v izbranem športnem društvu je doseženo kot
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rezultat dejavnosti in članom omogoča, da lahko sodelujejo pri dejavnostih društva (Golding
2011c, str. 175-176).
Odgovori kažejo, da je doživljanje učenja v izbranih društvih odvisno od namena in ciljev
društva. Čeprav imajo v izbranem prostovoljskem gasilskem društvu mnogo organiziranega
neformalnega izobraževanja, v športnem društvu pa ne, se v obeh izbranih društvih pojavlja
veliko učenja, ki se pojavi naključno ali kot rezultat vključitve v dejavnosti (de Carteret 2008
v Golding 2011c, str. 178). Po Sfardu (2008 v Golding 2011b, str. 28) lahko organizirano
neformalno izobraževanje opredelimo kot učenje kot pridobivanje oz. osvajanje znanja,
medtem ko lahko priložnostno učenje, ki se pojavlja v obeh izbranih društvih označimo kot
učenje kot sodelovanje. Tovrstno priložnostno učenje, ki se pojavlja v izbranih društvih, je
rezultat dejavnosti (Golding 2011c, str. 176), zato ga nekateri intervjuvani starejši moški ne
poimenujejo kot učenje.
Na podlagi odgovorov intervjuvancev sklepam, da je učenje pomembno za izbrani društvi,
zlasti za prostovoljsko gasilsko društvo, kjer je znanje pogoj za zagotavljanje varnosti članov
in varno vključevanje v dejavnosti društva. V obeh izbranih društvih se udeležujejo
tekmovanj (v gasilskem društvu enkrat letno, v športnem društvu pogosteje), zato pomemben
del učenja predstavljajo tudi treningi in vaje. Cilj učenja v obeh društvih je učinkovitost in
doseganje dobrih rezultatov pa tudi varnost članov. V obeh izbranih društvih se učenje
pojavlja tudi naključno, preko interakcij med ljudmi, skozi njihove medsebojne vezi,
pogovore in skupno opravljanje dejavnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 133).
5.4.2. Dejavnosti izbranih društev, namenjene predvsem starejšim moškim
Zanimalo nas je, v katere dejavnosti izbranih društvih se zlasti vključujejo intervjuvani
starejši moški. Intervjuvanci so velikokrat izpostavili družabne dogodke, ob teh pa se starejši
moški člani vključujejo tudi v druge dejavnosti. Sodelujejo pri vodenju društva, skrbijo za
opremo društva, se z treningi ali vajami pripravljajo na tekmovanja, sodelujejo na
tekmovanjih, se vključujejo v raznovrstne športne in družabne dejavnosti. Eden izmed njih je
povedal:
»Zdaj sem pa v nadzornem odboru. Drugače pa jaz tega starodobnika Unimoga
upravljam pa vzdržujem pa takšne stvari. Pa sem pa tja moram še kaj vmes
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vskočit, da kakšnega tovornjaka [peljem, popravim] … proslave pa te stvari.« (2.
Intervjuvanec 74, let)
Enako vprašanje smo postavili tudi intervjuvanima predsednikoma izbranih društev.
Predsednik izbranega športnega društva je o dejavnostih, ki so namenjene predvsem starejšim
moškim, povedal:
»Imamo dve ekipi, ki igrajo v upokojenski ligi, tej Ljubljanski. So zelo aktivni
moram reč.« (4. intervjuvanec - predsednik, 47 let)
Tudi predsednik prostovoljskega gasilskega društva je med dejavnostmi, ki so namenjene
predvsem starejšim moškim članom, omenil tekmovanja in tudi druge dejavnosti:
»Je tekmovalna disciplina starejši gasilci in je nad 55 let. To se pravi tukaj
sodelujejo tisti, ki imajo interes in so starejši od 55 let. Ena dejavnost, ki jo delajo
starejši člani je tudi to vozilo, ki je starodobnik, ki je iz leta 53. Največ starejši
skrbijo za njega, ker pač že od mladosti skrbijo za njega. Na primer danes gre to
vozilo tja nekam proti Krimu na eno parado in ga bosta dva starejša peljala tja.«
(5. Intervjuvanec – predsednik, 31 let)
Izjave intervjuvancev kažejo, da starejši moški člani v izbranih društvih sodelujejo v različnih
dejavnostih izbranih društev, nekatere so namenjene predvsem njim, kot na primer
tekmovanja in skrb za starodobno vozilo, vključujejo pa se tudi v druge skupne dejavnosti
društva, kot so na primer družabni dogodki in slovesnosti ter vodenje društva. Na podlagi teh
izjav sklepam, da se v izbranih društvih trudijo enakovredno vključiti vse člane v dejavnosti
društva in s tem starejšim članom zagotavljajo družbeno vključenost in možnost, da so še
naprej dejavni. To potrdi tudi naslednja izjava intervjuvanega predsednika prostovoljskega
gasilskega društva:
»V bistvu jih poskušamo, vse člane, v vse dejavnosti vključit. To se pravi, ni
važno, koliko je kdo star, če je pripravljen, če je zmožen, ga tukaj vključimo. Pač
niso pri operativnem delu, so pa pri drugem društvenem delu, pri izobraževanju
sigurno vključeni.« (5. Intervjuvanec – predsednik, 31 let)
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Tako pa na pomen dejavnosti, ki so v društvu namenjene predvsem starejšim moškim članom,
gleda intervjuvani predsednik športnega društva:
»Zdaj njihov pomen je pač že to, da jim nudiš drese, to, ono, tretje, pa
tekmovanje, da jim zagotoviš. No pozimi, da jim zagotovimo, da grejo zimsko
ligo tja v dvorano igrat. Oni so pač našli svoje zadovoljstvo v tem, da lahko
balinajo pa da se družijo, ne. Skozi celo leto.« (4. intervjuvanec - predsednik, 47
let)
V obeh izbranih društvih se starejši moški člani lahko vključujejo v dejavnosti, ki so
namenjene predvsem njim, to so zlasti priprave na tekmovanja in udeležba na tekmovanjih.
Ob teh se lahko vključujejo tudi v druge dejavnosti društva, kot na primer družabni dogodki.
V društvih jim omogočajo predvsem vključevanje v dejavnosti društva preko celega leta ter
vrstniško in medgeneracijsko druženje. Tako izbrani društvi predstavljata prostor, kjer se
lahko vzpostavljajo in vzdržujejo medgeneracijske in znotrajgeneracijske vezi (Hlebec idr.
2012, str. 44-45). Z nudenjem prostora in organizacijo dejavnosti izbrani društvi starejšim
moškim članom omogočata ohranjanje dejavnosti, dejavno preživljanje prostega časa in
dejavno starost, ohranjanje stikov z vrstniki ter povezovanje z drugimi generacijami. Na
podlagi tega sklepam, da ima članstvo v društvu pozitiven vpliv na doživljanje kakovosti
življenja in blaginje starejših moških članov ter njihovo vključenost v družbo. Možnost
udeležbe v dejavnostih društva jim daje možnost za ohranjanje telesnega zdravja, zaščito pred
upadanjem kognitivnih sposobnosti in povečanje zadovoljstva z življenjem (Silverstein in
Parker v Boudiny in Mortelmans 2011, str. 9).
Preden se bomo dotaknili doživljanja vpliva članstva na kakovost življenja in blaginjo
intervjuvancev, si poglejmo še njihove motive za vključitev v društvo ter njihova mnenja o
dejavnostih, ki so ločene po spolu.
5.4.3. Motivi starejših moških za vključitev
Intervjuvane starejše moške sem vprašala po njihovih motivih za vključitev v dejavnosti
društva. Navedli so različne razloge. V izbranem prostovoljskem gasilskem društvu se je kot
pomemben motiv pokazala tradicija oziroma ohranjanje tradicije, kar kažeta ti dve izjavi
intervjuvancev:
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»Ja to je pa že iz roda v rod. … Starši so bili pri gasilcih.« (2. intervjuvanec, 74
let)
»Moj stric je bil poveljnik. Stric me je povabil.« (1. intervjuvanec, 82 let)
Tudi bližina društva se je pokazala kot pomemben motiv:
»Najbližji balin plac je.« (3. intervjuvanec, 72 let)
Oddaljenost od kraja izobraževanja je pogosto navedena ovira starejših pri vključevanju v
izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 97). Verjetnost, da se bodo starejši
vključili v dejavnosti, je večja, če so le-te dostopne, blizu in prilagojene njihovim potrebam
(prav tam, str. 97). »Starejši se najbolj vključujejo v izobraževanje, ki poteka blizu njihovega
doma, v skupnosti, kjer živijo« (prav tam, str. 97). Dostopnost izobraževanja je velika težava
zlasti na podeželju, predvsem za starejše brez vozniškega dovoljenja ali brez avtomobila, kar
ponudniki izobraževanja pogosto spregledajo (prav tam, str. 98).
Kot pomemben motiv so intervjuvanci izpostavili tudi interes oz. veselje za dejavnost, zlasti
pa druženje, ki je povezano z družbeno vključenostjo in vpetostjo v socialna omrežja, kar
nazorno kažejo naslednje izjave intervjuvancev:
»Ja malo že iz veselja, da se človek, da ni tam zavržen, da si v enem društvu, kjer
se nekaj dogaja.« (2. intervjuvanec, 74 let)
»Ko smo bili takšni majhni mulčki smo hodil gledat vaje, ki so jih mel starejši. Pa
če je bil kakšen požar pa smo gledal, a ne. Potem me je pa to nekako, kako bi
rekel spodbudil in takrat smo pristopil tega leta večina tukajle fanti.« (1.
intervjuvanec, 82 let)
»To so pa moji prijatelji, ki pač tam igramo in se dobro razumemo, kakšno pivo
spijemo.« (3. intervjuvanec, 72 let)
Zgornje izjave kažejo, da so vsi trije intervjuvani starejši moški, kot pomembne, navedli zlasti
socialne motive, med katerimi so izpostavili prijateljske vezi, ki so drugi najpomembnejši vir
socialne opore (Hlebec idr. 2012, str. 44). Prijateljske vezi so večinoma znotrajgeneracijske in
so pomembne zlasti pri nudenju čustvene opore, praktične pomoči in pri druženju (prav tam,
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str. 44). Tako izbrani društvi starejšim moškim predstavljata prostor, kjer lahko vzpostavljajo
in vzdržujejo znotrajgeneracijske in medgeneracijske vezi (prav tam, str. 44-45), tako
predstavljajo neformalno omrežje, ki pripomore k zmanjševanju družbene izključenosti in
povečuje njihovo družbeno udeležbo (prav tam, str. 90-91). Motivi, ki so jih navedli
intervjuvanci, potrjujejo ugotovitev Ferlanderja (2004 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str.
262), da se mnogi ljudje vključujejo v dejavnosti v skupnosti, v našem primeru v dejavnosti
izbranih društev, da bi spoznali ljudi in dobili občutek pripadnosti.
Tudi intervjuvana predsednika izbranih društev sta izpostavila zlasti socialne motive, kot so
druženje, dobro vzdušje in prijateljstvo. Predsednik prostovoljskega gasilskega društva je ob
tem, kot pomemben motiv, omenil tudi občutek koristnosti, kar ponazarja spodnja izjava:
»Zdaj glavno je sigurno druženje. To se pravi, da so notri kolegi, da bodo z njimi
preživljali skupen čas. Pa spet pomoč ljudem. To se pravi, da nekaj dobrega
naredi s svojim delom.« (5. Intervjuvanec – predsednik, 31 let)
Izjava kaže, da je eden izmed glavnih razlogov, zaradi katerega se intervjuvani starejši moški
vključujejo v dejavnosti društva, druženje. Zato lahko za izbrani društva trdimo podobno, kot
so ugotovili Golding idr. (2007b, str. 39-40) za delavnice za moške v skupnosti v Avstraliji
(MS), da uspešno vključujejo starejše moške zlasti zaradi zagotavljanja primernega
neformalnega okolja in priložnosti, kjer sicer ni v ospredju druženje, sodelovanje z drugimi
moškimi, zaupanje in prijateljstvo, vendar pa dejavnosti in okolje izbranih društev omogočajo
njihov razvoj.
Zanimalo nas je tudi, ali so se intervjuvani starejši moški soočali s kakšnimi ovirami pri
vključevanju v dejavnosti društva. O ovirah so intervjuvani starejši moški povedali sledeče:
»Ja, to ni bilo. Ovira je bila to ker, takrat, ko je bila gradnja hiše ni bilo toliko tega
povezovanja. Enostavno se ni izšlo s časom.« (2. intervjuvanec, 74 let)
»Ja, lih kakšnih težav ni bilo. Zdaj me mal, me noge, a ne bolijo. … Jaz zdaj ne
morem več, ne morem daleč hoditi, a ne« (1. intervjuvanec, 82 let)
Odgovori intervjuvancev kažejo, da se v preteklosti v glavnem niso soočali z večjimi ovirami;
omenili so le situacijske ovire, kot je pomanjkanje časa zaradi gradnje hiše. Pomanjkanje časa
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je najpogostejši razlog neudeležbe v izobraževanju odraslih, a povečanje prostega časa ne
vpliva na večjo udeležbo, saj imajo bolj dejavni ljudje več potreb po novem znanju in so za
učenje pripravljeni porabiti več časa (Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 206). Med
ovirami, s katerimi se spopadajo v starosti, so intervjuvanci omenili zlasti dispozicijske ovire,
kot so zdravstvene težave (gibalna oviranost, naglušnost), zaradi katerih imajo težave z
mobilnostjo ali pri vključevanju v nekatere družabne dejavnosti. Trdimo lahko, da je tudi za
intervjuvane starejše moške zdravje pomemben dejavnik oblikovanja njihovega dojemanja
lastnih zmožnosti, ki vpliva na njihovo nadaljnjo dejavnost in vključevanje v dejavnosti
društva (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 21).
Intervjuvana predsednika izbranih društev menita, da ljudi od vključitve v društvo odvračajo
predvsem situacijske ovire (pomanjkanje časa in denarja), kot oviro pa sta navedla tudi
drugačne interese (dispozicijska ovira). Pomemben ekonomski dejavnik udeležbe v
izobraževanju so tudi stroški izobraževanja, saj jih odrasli poleg pomanjkanja časa navajajo
pogosteje kot druge ovire. Raziskave kažejo, da se pripravljenost odraslih za izobraževanje
zmanjšuje ob povišanju stroškov izobraževanja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 27).
Zanimalo me je tudi, kaj po mnenju intervjuvancev odvrača starejše od vključitve v njihovo
društvo. Vsi intervjuvanci so navajali predvsem dispozicijske ovire, kot pomembno so
izpostavili družbeno vključenost oziroma izključenost starejših. Eden izmed njih pravi:
»Odvisno, koliko je kakšen bil že od prej vpet v to. Potem pa kolikor je imel med
generacijo povezave. … Prvič je od sposobnosti po zdravju, da se vklopijo, potem
je interes pa….« (2. intervjuvanec, 74 let)
Izjava intervjuvanca potrjuje ugotovitev, da imajo v starosti večji pomen predvsem
dispozicijske ovire, med katere lahko štejemo tako težave z zdravjem in tudi raznolike
interese starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 138). Za udeležbo v izbranih društvih,
lahko na podlagi zgornje izjave trdimo podobno, kot sta ugotovili (Kump in Jelenc Krašovec
(2009, str 212 - 213), da starejši, ki so se vse življenje izobraževali (ali v našem primeru
vključevali v društva), to počnejo tudi v starosti. Velja tudi obratno, da ljudje, ki se v mladosti
in odraslosti niso izobraževali (ali v našem primeru vključevali v društva) v starosti vidijo še
več ovir ali na splošno nimajo interesa za učenje, tako v izobraževanju odraslih kot v društvih.
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Intervjuvanci niso omenili razlogov za neudeležbo starejših v društva, kot so strah pred
neuspehom, utrujenost ali občutek, da so za dejavnosti društev prestari. To so ovire, ki so
pogosto podcenjene in jih odrasli neradi navajajo kot vzrok za lastno neudeležbo, povezane so
s številnim družbenimi stereotipi o starosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26).
5.4.4. Pomen po spolu ločenih dejavnosti
V obeh izbranih društvih med člani prevladujejo moški, zato me je zanimalo, kako
intervjuvanci doživljajo vključenost žensk v njihovo društvo. Vsi intervjuvanci so bili
načeloma mnenja, da je pomembno, da so tudi ženske članice njihovega društva. Vsi
intervjuvanci bi si tudi želeli, da bi bilo v njihovo društvo včlanjenih več žensk, ob tem
navajajo različne razloge, predvsem socialne motive, kot sta druženje in boljše vzdušje v
društvu. O članstvu žensk je predsednik prostovoljskega gasilskega društva povedal:
»Jaz mislim, da je zelo pomembno [da so v društvo včlanjene tudi ženske]. Ravno
zaradi dobrega vzdušja, drugačnega pogleda. Tudi same drugače gledajo,
spodbudijo delo. In jaz mislim, da je to zelo dobra stvar.« (5. intervjuvanec –
predsednik 31 let)
O tem, da bi se v njihovo društvo včlanilo več žensk, je povedal:
»Po mojem, da nekaj več bi jih še lahko bilo, ja. Ravno zaradi tega, da bi bolj
družabno postalo. Mislim, da je nekako dobro eno to ravnovesje med spoloma.«
(5. intervjuvanec – predsednik 31 let)
Intervjuvani starejši moški prostovoljskega gasilskega društva vidijo pomen vključenosti
žensk predvsem zaradi delitve nekaterih nalog v društvu, kot kaže spodnja izjava:
»O, to je pa zelo pomembno [da so v društvo včlanjene tudi ženske]. Zato, da
vodijo vso to evidenco ali pa prvo pomoč…« (1. intervjuvanec 82 let)
O tem, da bi se v njihovo društvo včlanilo več žensk, imajo intervjuvani starejši moški
pozitivno mnenje:
"Je kar pomembno zaradi množičnosti, ne. Da je čim več vklopljenih, ne."
(2. intervjuvanec 74 let)
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»Da bi jih bilo več….zato, ker so tudi pomembne ženske« (1. intervjuvanec 82
let)
Zgoraj navedene izjave kažejo na to, da v izbranih društvih gojijo pozitiven odnos do žensk.
V tem pogledu so izbrana društva podobna delavnicam za moške v skupnosti v Avstraliji
(MS), za katere Golding idr. (2007b, str. 39-40) pravijo, da so sicer namenjene predvsem
moškim, a kljub temu večina moških, ki so vključeni v te organizacije, ceni in prepoznava
potrebo po spoštljivem in enakopravnem odnosu z ženskami in hkrati meni, da bi se dobro
počutili, če bi v njihovih dejavnostih sodelovalo več žensk.
Zanimalo nas je tudi, kako intervjuvani starejši moški doživljajo pomen in vlogo društev s
pretežno moškimi člani ter po spolu ločene dejavnosti. Spodaj navedene izjave ilustrirajo
pomen društev s pretežno moškimi člani. Intervjuvani starejši moški namreč cenijo, da imajo
v lokalni skupnosti prostor, kjer se lahko družijo z drugimi moškimi ob različnih dejavnostih.
Cenijo tudi, da se lahko pogovarjajo z drugimi moškimi, ki jih razumejo, si izmenjujejo
mnenja in izkušnje ter se ob tem priložnostno učijo, širijo svoje socialno omrežje in so zato
tudi bolj povezani med seboj in z lokalno skupnostjo. O pomenu prostora v skupnosti so
intervjuvani starejši moški povedali:
»Ja, to je zelo pomembno [da imajo moški v lokalni skupnosti svoja
društva/prostor]. Že zaradi tega, ker če ni druženja, ni akcij, ni delovanja, ni, bi
rekel, tudi se nič ne dogaja. Če je pa prostor potem se pa ve tukaj se dobimo, tukaj
se nekaj dogaja.« (2. intervjuvanec, 74 let)
»O to je zelo pomembno [da imajo moški v lokalni skupnosti svoja
društva/prostor]. Saj ni več krajevne skupnosti zdaj tukaj. Za to, da se lahko
pogovorijo o vseh zadevah, kar je treba [storiti], da je v lokalni skupnosti v redu.«
(1. intervjuvanec 82 let)
Izjavi intervjuvancev kažeta na velik pomen društva oz. prostora v skupnosti, ki je namenjen
predvsem moškim, saj predstavlja skupnostni prostor, kjer potekajo skupnostne dejavnosti,
druženje, povezovanje ljudi, ob tem pa raste socialni kapital. Dragoš in Leskošek (2003, str.
48, 57) sta razpad krajevnih skupnosti označila kot ukinjanje javnih prostorov, zaradi česar je
manj skupnostnih dejavnosti, ki bi povezovale ljudi, manjša se tudi socialni kapital, ki se je
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tvoril s skupnostnim delovanjem. Sklepam, da sta izbrani društvi pomembni za izbrano
skupnost, saj s svojimi dejavnostmi povezujeta ljudi in tako med njimi razvijata osebne vezi
(Dragoš in Leskošek 2003, str. 57).
O tem, zakaj je zlasti pomembno, da imajo moški svoj prostor, pa so intervjuvanci povedali
sledeče:
»Gotove stvari se da, se bolj lažje z moškim pogovoriš ali pa kot z žensko, ker je
pač to tako tehnične narave.« (2. intervjuvanec, 74 let)
»Oni se bolj ukvarjajo s tem bolj težaškim delom, na požaru, ko grejo na te
operative. … Moški rabijo svoja društva, da se pogovarjajo s takšnimi ljudmi, ki
jih razumejo, imajo podobne težave, si lahko delijo stvari.« (1. intervjuvanec 82
let)
Zgornji izjavi kažeta, da so za moške privlačni, učinkoviti in pomembni prostori v skupnosti,
kjer se lahko varno pogovarjajo in družijo z drugimi moškimi (Golding 2011a, str. 111) in
kjer lahko delijo svoje prave občutke, skrbi in izkušnje (Flood v Golding idr. 2007b, str. 3839). Izbrani društvi intervjuvanim starejšim moškim zagotavljata varno, medsebojno
podpirajoče in vključujoče okolje, kjer se lahko družijo z drugimi moškimi (Golding idr.
2007b, str. 40).
Tudi intervjuvana predsednika izbranih društev menita, da je pomembno, da imajo moški v
lokalni skupnosti svoj prostor ali društvo, kjer se lahko družijo, skupaj opravljajo različne
dejavnosti ter se ob njih učijo. Menita, da je prostor za moške pomemben predvsem zato, da
se lahko družijo, delijo svoja mnenja in delajo načrte, se ob tem veselijo in sprostijo. Pravita:
»Mislim, da je kar pomembno [da imajo moški v lokalni skupnosti
prostor/društvo]. Mislim, da je zelo pomembno, da imajo nek prostor za druženje.
Vsak se malo olajša od tistih tegob, ki jih ima v življenju. V bistvu se pride
vdihnit v neko drugo okolje… Pač pride, sigurno se pridejo malo sprostit.« (5.
Intervjuvanec – predsednik, 31 let)
»Je zelo pomembno ... [da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor/društvo].
Ja ravno zaradi tega, da se lahko družijo...da si kaj povejo, da se kaj zmenijo ali pa
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tako kaj. Ja, da včasih tud moški si sami kaj povejo, da ni nujno, da je ženska
zraven. Tud moški imajo ene stvari, katere raje samo z moškimi delijo, tako kot
ženske.« (4. intervjuvanec – predsednik, 47 let)
Na podlagi izjav intervjuvancev lahko izbrani društvi označimo kot enega izmed ključnih
prostorov v skupnosti za druženje in delovanje intervjuvanih moških. Izbrani društvi
predstavljata v skupnosti prostor, kjer se lahko moški družijo, pogovarjajo in skupaj
opravljajo dejavnosti. V izjavah intervjuvancev lahko najdemo tudi nekatere podobnosti s
tretjimi prostori (Oldenburg 1999, str. 22-41), kot na primer, da so dostopni, imajo redne
obiskovalce, da je razpoloženje sproščeno in ljudem predstavlja drugi dom. Torej gre za
vključujoč prostor, kjer moški začutijo občutek lastništva in pripadnosti (Gardner 2011, str.
267). Izbrani društvi prav z zagotavljanjem prostora za neformalno druženje omogočata in
hkrati zagotavljata socialne interakcije, vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, vse to pa
prispeva h kakovosti življenja in blaginji vključenih.
5.4.5. Kakovost življenja in blaginja članov raziskovanih društev ter skupnosti kot celote
Vsi intervjuvanci, člani in predsedniki izbranih društev, doživljajo vključenost v društvo
pozitivno. Članstvo v društvu jim omogoča, da ostanejo še naprej dejavni, povezani z
dejavnostjo društva in s člani ter drugimi ljudmi iz lokalne skupnosti in širše. V društvu se
družijo s svojimi vrstniki in ostalimi generacijami, delajo načrte za prihodnost in vplivajo na
lokalno skupnost kot celoto ter prenašajo svoje znanje in izkušnje na druge. Članstvo v
društvu in vključevanje v dejavnosti društva ima tudi pozitivne psihološke učinke za
intervjuvane starejše moške, saj jim članstvo daje občutek zadovoljstva, veselja, sreče,
spoštovanja, uspeha in koristnosti. Med drugim so intervjuvani starejši moški, člani izbranih
društev, o njihovem doživljanju članstva povedali:
»Ja veliko prispeva [h kakovosti mojega življenja in blaginji], ker me veliko
sprašujejo, predsednik, kako to pa kako bi to pa uno... Tukaj me pa zelo, zelo
upoštevajo, zelo sem priljubljen, če pridem v gasilni dom, vsi člani tud mlajših,
vseh teh generacij. ... Ja, da te takole recimo obiščejo, a ne pa da se dobimo,
gremo na izlet pa, da je občni zbor, je veliko jih skupaj, tam na občnem zboru...pa
tkole se tamle združujemo največ…. Ja pa ob novem letu tudi društva
obiskujejo… Sem častni član našega društva« (1. intervjuvanec, 82 let
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»Ja bolj pozitivno, vsekakor. Ja, sem bil potem nekako povezan z dejavnostjo,
razne dejavnosti. Več je srečanj. Vsak četrtek se nekaj dogaja, sicer jaz nisem
vsak četrtek tam, grem pa občasno. Tako, da sem vsaj na tekočem, kaj se dogaja v
društvu, ne. … Tako sem aktiven. Ker so gotove stvari, ko je treba tudi pristopiti.«
(2. intervjuvanec, 74 let)
»Jaz mislim, da [vpliva pozitivno]. Če ne bi mislil tako, ne bi hodil. Sem vesel, da
lahko tamle že pod koš grem pa da me ni tam sram it igrat z 20 let starim… Torej
tisti, ki pridejo smo prijatelji… Zaradi tega sem član, da lahko tam malo
rekreiram. Men šport pomeni ogromno.« (3. intervjuvanec, 72 let)
Izjave intervjuvancev kažejo, da članstvo v društvu prispeva h kakovosti življenja in blaginji
intervjuvancev, saj jim zagotavlja družbeno vključenost in priložnosti za razvoj močnih in
podpornih odnosov (Gardner 2011, str. 264). Tako se vzpostavijo omrežja, ki članom
omogočajo medosebno povezanost, moralno podporo in varnost, kadar jo potrebujejo (Hlebec
idr. 2010, str. 22). Intervjuvanci so izpostavili tudi nekatere pozitivne učinke članstva, ki jih je
Formosa (2012a, str. 283) prepoznal kot značilne za izobraževanje starejših, ki so pomembni
za posameznika in družbo. Med te bi lahko prišteli: pomoč starejšim pri njihovi vključitvi v
družbo ali ohranjanju vključenosti v družbo, povečanje družbene vključenosti starejših ter
harmonije med starejšimi in drugimi generacijami ob zagotavljanju medgeneracijskega
druženja, in nudenje dejavnosti, ki starejšim omogočajo ohranjanje dobrega zdravja. Članstvo
torej pomembno prispeva k blaginji intervjuvancev, saj blaginja med drugim vključuje
dejavnike, kot so zdravje, socialne povezave in posameznikovo zmožnost, da prispeva k
skupnosti (Field 2009, str. 5).
Tudi intervjuvana predsednika izbranih društev menita, da vključenost v dejavnosti društva
vplivajo pozitivno na kakovost življenja ter blaginjo njihovih članov. Članom vključevanje v
dejavnosti društva omogoča, da dejavno preživljajo svoj čas in se družijo. Opazili so tudi
pozitivne psihološke učinke članstva na kakovost življenja njihovih članov:
»Tako lahko aktivno preživijo svoj prosti čas, imajo prijatelje… Potem recimo
hodijo na tekmovanja.« ( 4. intervjuvanec – predsednik, 47 let)
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»Mislim, da neka samozavest, da nekaj pomaga lokalni skupnosti. Ker to društvo
v bistvu obstaja zaradi pomoči lokalni skupnosti. Tudi ljudje vedno bolj to
spoštujejo, če nekdo dela in pomaga drugim.« ( 5. intervjuvanec – predsednik, 31
let)
Tudi izjavi intervjuvanih predsednikov kažeta, da je članstvo pomemben dejavnik
vključevanja starejših v družbo in spodbuja vzpostavljanje oz. širjenje omrežij socialne opore
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 37). Tako članstvo spodbuja delovanje starejših v
skupnosti in spodbuja njihovo vključenost v družbo (Kump in Jelenc Krašovec 2009b, str.
13). Ob tem ima članstvo za člane tudi širše (zlasti psihološke) učinke, ki delujejo kot zaščita
pred slabim duševnim zdravjem in nizko stopnjo zadovoljstva z življenjem (Field 2009, str.
20). To so zlati občutek koristnosti, občutek spoštovanja, občutek uspeha in podobno, kar vse
pomembno vpliva na posameznikovo samopodobo in doživljanje samega sebe.
Zanimalo me je, ali društva s svojimi dejavnostmi vplivajo na kakovost življenja in blaginjo
skupnosti kot celote. Intervjuvani starejši moški menijo, da imata izbrani društvi tudi
pozitiven prispevek za lokalno skupnost ter kakovost življenja in blaginjo njenih prebivalcev.
Menijo tudi, da izbrani društvi z organizacijo družabnih dogodkov skrbita za dogajanje v
lokalni skupnosti in njenim prebivalcem nudita možnosti, da se srečujejo in ostajajo medseboj
povezani, skrbita tudi za varnost v lokalni skupnosti in urejenost okolice. Eden izmed
intervjuvancev je povedal:
»Se potem tudi gleda, kakšni tečaji bodo za gasilce pa kakšne potrebe so [v
skupnosti] pa takšne stvari. … Za lokalno skupnost je lahko širšega pomena. Je
preventiva, kurativa je, potem pa akcije, kadar je kakšen požar ali pa kaj takšnega.
… Če je osveščanja dovolj, da se ljudje zavedajo pa da so nekako podučeni, kaj se
lahko dela pa kako se z ognjem... ker tukaj je bilo dosti tistih požigov. Zdaj tega
ni, ker se je malo ustavilo vse skupaj." (2. Intervjuvanec, 74 let)
Odgovori intervjuvancev kažejo na to, da izbrani društvi s svojimi dejavnostmi ustvarjata
socialni kapital, ki je kolektivna dobrina. Glede na to, da zbrano društvo s svojimi
dejavnostmi vpliva na spreminjanje in ohranjanje skupnosti, v smeri večje požarne varnosti,
lahko trdimo, da je koristno za celotno skupnost, zlasti če je merilo koristnosti uresničenje
skupnostnih ciljev, kot so večja požarna varnost v skupnosti, boljša osveščenost prebivalcev
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in bolj urejen ter zdrav življenjski prostor, ter večja dostopnost do simbolnih in fizičnih
družbenih virov, kot na primer dostopnost informacij in podobno (Dragoš in Leskošek 2003,
str. 60).
Tudi intervjuvana predsednika menita, da imata izbrani društvi pozitiven prispevek h
kakovosti življenja in blaginji skupnosti kot celote. V svojih odgovorih sta izpostavila
predvsem družabne dogodke in možnost vplivanja na lokalno skupnost. Med drugim sta
povedala:
»To je točka kjer se ljudje iz različnih koncev srečujejo, ker že v tej ekipi
penzionistov, bom povedal, da niso samo domačini, ampak so tudi iz drugje. Eni
so prijatelji pa so se našli. … Vsako leto organiziramo klubsko prvenstvo. Je za
vse in za stare in za mlade. Tako, da takrat tukaj vsi balinajo ali pa petankajo,
ne… Tukaj, ko smo pač organizirani, se sigurno varne počutijo. Se pa tudi
spoznavajo, … se družijo.« (4. intervjuvanec – predsednik, 47 let)
»Tudi mnenja, ki jih tukaj v društvu dobi potem prenaša naprej na vodstvo četrtne
skupnosti oziroma naprej na občino. ... Pomembno po mojem za lokalno skupnost
je tudi na primer to, da imamo veliko otrok, da so otroci pri nas, da niso kje
drugje. Da jih usposabljamo. In to usposabljanje je v bistvu brezplačno .... Pač s
tem, ko je brezplačno po mojem tudi ljudje, ki so socialno ogroženi pošljejo svoje
otroke h gasilcem in so otroci hvaležni, z veseljem hodijo.« (5. intervjuvanec –
predsednik, 31 let)
Izjavi intervjuvanih predsednikov kažeta, da izbrani društvi v skupnosti delujeta kot
ponudnika skrbi, in sicer na več načinov (Filipovič Hrast 2009, str. 170-171): ko zagotavljata
storitve v skupnosti (na primer različne dejavnosti društev, ki so namenjene članom društva in
tudi prebivalcem lokalne skupnosti); s tem predstavljata tudi agenta pri zagotavljanju skrbi za
blaginjo drugih na kolektivni ravni (skrb za požarno varnost, spodbujanje ohranjanja zdravja
(športne dejavnosti), brezplačne dejavnosti za otroke) in tudi kot celoto posameznih akterjev
znotraj skupnosti, ki nudijo oporo na bolj osebni ravni, to so člani društva, ki so prijatelji in si
predstavljajo pomemben del in vir opornega omrežja.
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Zanimalo me je tudi mnenje intervjuvancev o pomenu društev za starejše ter pomembnosti
vključevanja starejših v društva. Odgovori intervjuvanih starejših moških kažejo, da so
društva pomembna za starejše predvsem zaradi družbene vključenosti, druženja,
medsebojnega povezovanja in njihovega zdravja, kar ilustrirata spodnji dve izjavi:
»Ja, toliko je pomembno, da se združujejo, a ne, posebno penzijonisti. Da se med
sabo družijo pa kaj pogovorijo posebno, če takole eni so sami pa pridejo.« (1.
intervjuvanec, 82 let)
»Ja. Zelo pomembno. Jaz mislim, da je to dobro za starejše, da so aktivni na enem
področju, zaradi zdravja. Zaradi njihovega in fizičnega in psihičnega zdravja.« (3.
intervjuvanec, 72 let)
Izjavi intervjuvancev kažeta, da so društva za starejše pomembna predvsem z vidika družbene
vključenosti in ohranjanja zdravja, ki pa sta med seboj tudi povezana. Starejši so pogosto
družbeno izključeni predvsem iz družabnih stikov, ki jim jih pogosto preprečuje slabo zdravje
(Hlebec dr. 2010, str. 90-91). Društva, ki starejšim omogočajo povezovanje in ohranjanje
družabnih stikov, so za starejše pomembna, saj krepijo istovetnost in prepoznavnost
posameznikov, ki sta pomembni za vzdrževanje duševnega zdravja in za dostop do virov
(Dragoš in Leskošek 2003, str. 60). Tako starejši dobijo priložnost za izražanje svojih težav in
želja, za ohranjanje vezi z ljudmi različnih starosti ter za krepitev socialnih omrežij, ki
zagotavljajo prijateljstvo in socialno oporo (Fragoso 2012, str. 65).
Po besedah intervjuvanih starejših moških ima vključevanje starejših v društva pozitiven
prispevek tako za društva kot starejše. Eden izmed njih je o pomenu starejših za društva
povedal naslednje:
»Malo je nadzora, malo je pa ob enem, kakšen dobre besede pridejo. Ja, starejši
člani, gledajo, da se stare stvari še ohranjajo… Ja, vsekakor je dobro, da jih je vsaj
enih par ne zato, da se mladino zavira, ampak zato, da se jih da kakšen poduk.
Praksa je le praksa. Se nekaj od starejših, še zmeram kaj dobrega najde.« (2.
intervjuvanec, 74 let)
O pomenu članstva za starejše odrasle pa je menil sledeče:
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»Ja, to je še malo od tradicije, malo pa od veselja, ker ne morejo kat tako na
enkrat zapustit kakor družbe ali pa društva, da je še [vključen]. … Več možnosti,
da aktivno preživijo svoj prosti čas... Tudi povezovanje...

pa bolj pozitiven

pogled na svet, ker so osveščeni pa vedo situacija kakšna je, naj bo v društvu kot
na širšem področju.« (2. intervjuvanec, 74 let)
Za izbrani društvi lahko na podlagi zgornjih dveh izjav intervjuvanca sklenemo podobno, kot
je Golding (2011a, str. 114) ugotovil za moške delavnice v skupnosti v Avstraliji (MS), da
dejavno vključevanje v dejavnosti društev, v obliki prostovoljskega in sodelovalnega dela,
krepi dejavno staranje moških, saj jim nudi priložnosti in spodbudo, da ostajajo dovolj zdravi,
da lahko dejavno sodelujejo. Tako ohranjajo povezanost s svojimi preteklimi življenji (katerih
sestavni del je bilo tudi članstvo v izbranem društvu) in delijo praktične spretnosti, znanje in
izkušnje z drugimi moškimi (prav tam).
Tudi oba intervjuvana predsednika menita, da je vključevanje starejših v društva pomembno
in prispeva tako h kakovosti življenja starejših kot tudi k boljšemu delovanju društva.
Izpostavila sta predvsem druženje, občutek koristnosti ter prenos izkušenj in znanja. To
ponazarja izjava enega izmed njiju:
»V bistvu nek spomin na mladost pa zopet, da so koristni še to se pravi, da lahko
pridejo, povejo, da se njihovo mnenje posluša, spoštuje in tudi da se društvo
zahvali članom… Ja, je pomembno a ne. Prvič zaradi prenosa izkušenj, drugič
zaradi boljšega družbenega življenja svojega.« (5. intervjuvanec – predsednik, 31
let)
Izjava intervjuvanega predsednika kaže, da so društva pomembna za starejše predvsem zaradi
družbene vključenosti, članstvo pa ima tudi druge pozitivne psihološke učinke, kot so občutek
spoštovanja, koristnosti, pomembnosti in možnost, da prenašajo svoje znanje na druge.
Zanimalo nas je intervjuvancem izbrano društvo in njegovi člani predstavljajo tudi vir
socialne opore. Intervjuvance smo vprašali, v kakšnih primerih so se ali pa bi se lahko člani
izbranega društva obrnili po pomoč na društvo ali člane društva. Sodeč po odgovorih
intervjuvanih starejših moških članstvo omogoča dostop do različnih virov socialne pomoči, v

120

največji meri gre predvsem za socialno oporo v obliki neformalnega druženja, informacijsko
in emocionalno oporo (Hlebec idr. 2012, str. 37). O pomoči v društvu so povedali:
»V obliki informacij... tako kaj z nasvetom recimo.« (1. intervjuvanec, 82 let)
»Ja pomoč je lahko fizična lahko je pa tudi moralna pomoč. Fizična je, če
kakšnemu na primer v elementarni nezgodi, da se mu kaj zgodi, pridejo mu
priskočijo na pomoč. Psihična je pa tako, da ga bodrijo pa da nekako mu dajo
korajžo za delo naprej, ne.« (2. intervjuvanec, 74 let)
»Čustveno pa recimo, če nekomu umre žena ali ne vem kaj, a ne… da se malo
pogovori, no, da se malo razbremeni.« (3. intervjuvanec, 72 let)
Članstvo v društvu predstavlja vir različne vrste socialne opore, med katerimi so intervjuvanci
izpostavili informacijsko oporo, emocionalno oporo in tudi instrumentalno oporo (Hlebec idr.
2012, str. 37). Tudi oba intervjuvana predsednika izbranih društev sta v svojih odgovorih
potrdila, da društvo in njegovi člani predstavljajo vir socialne opore za njihove člane. Poleg
socialne opore v obliki neformalnega druženja, informacijske in emocionalne opore sta
omenila tudi materialno oporo. Povedala sta:
»...ko so bolni se obiskujejo med seboj. … Zmenijo se, da grejo na kakšen izlet ali
pa kaj takšnega.« (4. intervjuvanec – predsednik, 47 let)
»Pomoč v glavnem v tem, če rabi gasilsko tehniko. Če rabi lestev ali pa da se mu
kakšen žleb zamaši ali pa kakšne takšne stvari. …Pridejo v društvo ob teh
dežurstvih, da pač na ta način malo iz sebe spravijo, da so potem boljše volje. Ali
je to s pogovori, ali so prijatelji. Ali ne vem, če kdo rabi pomoč na kmetiji mu
pridejo pomagati. Tako, da to je en del skupnosti tukaj. Recimo nekateri skupaj na
morje hodijo. Pa kakšni kolesarski izleti.« ( 5. intervjuvanec – predsednik, 31 let)
Po besedah intervjuvancev članstvo v društvu predstavlja pomemben vir socialne opore za
starejše in tudi ostale člane društva. Socialna opora lahko deluje kot zaščitni dejavnik zdravja
starejših in je pomemben napovednik zdravega staranja (Gardner 2011, str. 64). Članstvo v
društvu intervjuvanim starejšim moškim predstavlja omrežje socialne opore in vir opore, ki si
jo člani društva medsebojno izmenjujejo, s tem pa pozitivno deluje na kakovost življenja
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vključenih, zlasti kot pozitiven učinek na psihično in fizično zdravje ter blaginjo in hkrati kot
zaščita pred vplivi stresnih situacij (Hlebec idr. 2009, str. 156). Zato lahko ob koncu
sklenemo, da je članstvo v društvu pomembno z vidika družbene vključenosti, kakovosti
življenja in blaginje tako za starejše kot tudi vse ostale člane društva.
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Zaključek z razpravo

Raziskava o možnostih vključevanja starejših moških v dejavnosti društev v lokalni skupnosti
Ljubljana-Polje je pokazala, da so prostovoljske organizacije, kot sta izbrani društvi,
pomemben dejavnik v skupnosti, saj prispevajo h kakovosti življenja in blaginji njenih
članov. Članstvo, druženje in priložnostno učenje, ki se pojavlja v društvih v lokali skupnosti,
ima pozitiven vpliv na kakovost življenja in blaginjo članov društva ter lokalne skupnosti kot
celote. Podobno kot nekateri drugi avtorji (Hlebec idr. 2010, 2012; Filipovič Hrast 2009,
2011; Gardner 2011, Kump 2003) smo ugotovili, da so društva v skupnosti lahko pomemben
ponudnik skrbi za starejše, hkrati pa imajo pomembno vlogo tudi pri učenju starejših moških.
Z raziskavo smo želeli najprej izvedeti, kakšna je ponudba dejavnosti društev v lokalni
skupnosti Ljubljana-Polje. Na podlagi rezultatov, ki smo jih pridobili s priložnostnim
vzorcem, lahko prvo raziskovalno tezo potrdimo. V vzorec smo uspeli zajeti 54 društev s
sedežem v lokalni skupnosti Ljubljana-Polje, zato lahko sklepamo, da v hipotetični osnovni
množici obstaja več društev, upamo si trditi, da je teh približno 100. Rezultati raziskave
kažejo, da so društva, ki smo jih zajeli v vzorec, glede na vsebino področja delovanja športna,
kulturno-umetniška, socialno-varstvena, dobrodelna, mednarodna, okoljevarstvena, civilna
združenja za zaščito in reševanje ter druga interesna društva, zato lahko podobno trdimo za
hipotetično osnovno množico. Z raziskavo smo potrdili tudi našo predpostavko, da je tudi
učenje ena izmed dejavnosti večine društev, zajetih v vzorec. Raziskava je namreč pokazala,
da na področju športa in rekreacije deluje največ društev, ki smo jih uspeli zajeti v vzorec
(40,7 %), po pogostosti pa sledijo kulturno-umetniška društva (13 %) in druga interesna
društva. Rezultati raziskave so pokazali, da društva, zajeta v vzorec, ob svojem temeljnem
vsebinskem področju delovanja delujejo tudi na drugih področjih, in sicer v največji meri na
področju športa in rekreacije. Delujejo tudi na področju izobraževanja in raziskovanja ter
nabiranja sredstev in promocije prostovoljstva ter drugih področjih delovanja. Rezultati
kažejo tudi, da društva iz vzorca organizirajo in nudijo številne in raznolike dejavnosti, ki so
namenjene predvsem njihovim članom. Le manjši delež anketiranih društev organizira
dejavnosti za prebivalce lokalne skupnosti. Na podlagi tega lahko trdimo, da je članstvo pogoj
za vključenost v dejavnosti društev. Ugotovili smo tudi, da večina anketiranih društev
organizira raznolike in številne učno-izobraževalne dejavnosti, medtem ko skoraj četrtina (13
oz. 24,1 %) društev iz vzorca ne organizira učnih ali izobraževalnih dejavnosti. Ugotovitve
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raziskave potrjujejo trditev Goldinga (2011c, str. 178), da se v organizacijah v skupnosti (v
našem primeru so to društva) odvija obsežno in bogato učenje. Članstvo je pogoj za udeležbo
v teh učno-izobraževalnih dejavnostih, saj so namenjene le članom anketiranih društev.
Z raziskavo smo želeli izvedeti tudi, komu so namenjene dejavnosti društev in ali obstajajo
društva, ki svoje dejavnosti namenjajo predvsem (starejšim) moškim. Na podlagi rezultatov,
ki smo jih pridobili s priložnostnim vzorcem, lahko delno potrdimo drugo raziskovalno tezo.
Rezultati kažejo, da so dejavnosti društev namenjene različnim ciljnim skupinam. Večina
anketiranih društev svoje dejavnosti namenja vsem ljudem, ne glede na starost in spol (59,3
%), dobra tretjina pa (15 oz. 27,8%) pa zlasti starejšim. Pregled posameznih odgovorov
anketirancev je pokazal, da smo v vzorec zajeli eno društvo, ki svoje dejavnosti namenja
predvsem odraslim moškim, to je košarkarsko društvo. V vzorec pa nismo uspeli zajeti
društev, ki svoje dejavnosti namenjajo predvsem starejšim moškim. Na podlagi teh rezultatov
lahko sklepamo, da so tudi društva v hipotetični osnovni množici namenjena različnim ciljnim
skupinam, med temi pa verjetno obstaja tudi kakšno, ki je namenjeno zlasti moškim. Analiza
ponudbe dejavnosti izbranih društev glede na ciljne skupine je pokazala na podobnosti s
ponudbo izobraževanja odraslih, ki je namenjena ciljni skupini starejših. Tako kot je večina
ponudbe izobraževanja odraslih namenjena vsem odraslim, starejšim pa le manjši del
programov od celotne ponudbe izobraževanja odraslih (Brenk 2002, str. 18), je podobno
večina ponudbe dejavnosti izbranih društev namenjena vsem, medtem ko je zlasti starejšim
namenjen le manjši del ponudbe dejavnosti društev iz vzorca.
Ker smo želeli izvedeti, v kolikšni meri so starejši in starejši moški resnično vključeni v
anketirana društva, smo analizirali tudi sestavo članov društev, na podlagi katere smo delno
potrdili tretjo raziskovalno tezo. Raziskava je sicer pokazala, da ima večina (38 oz. 70,4 %)
društev, ki smo jih zajeli v vzorec, med člani tudi starejše, vendar pa starejši predstavljajo
večino članov le v sedmih (oz. 12,9 %) društvih: dve upokojenski društvi, balinarsko društvo,
planinsko društvo, kulturno društvo, kolesarsko društvo in društvo za izboljšanje kakovosti
življenjskega okolja. V večini (81,6 %) društev s starejšimi člani pa starejši predstavljajo
polovico ali manj članov, zato lahko trdimo, da se starejši v društva vključujejo v manjši meri
kot odrasli in mladi. Analiza članstva izbranih društev je pokazala na nekatere podobnosti z
udeležbo starejših v izobraževanju odraslih. V primerjavi z ostalimi se starejši v manjši meri
vključujejo v izobraževanje odraslih (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 250) in tudi v večini
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društev iz vzorca starejši predstavljajo manjši delež članov. Ugotovili smo tudi, da je med
društvi s starejšimi člani iz vzorca največ (20 oz. 52,6 %) takšnih, kjer so med starejšimi člani
v večini moški. Med temi je kar 9 (oz. 23,7 %) društev, kjer moški sestavljajo vse starejše
člane. To so balinarsko, kegljaško, kolesarsko, košarkarsko, karate in društvo za petanko, dve
prostovoljski gasilski društvi in izobraževalno društvo. Starejši moški predstavljajo večino
vseh članov v le štirih anketiranih društvih (oz. 7,41 %): v društvih s temeljno vsebinsko
dejavnostjo: balinanje, kolesarjenje, kultura in društvo upokojencev. Z raziskavo smo
ugotovili, da v izbrani lokalni skupnosti društva med svoje člane vključujejo tudi starejše,
vendar je društev, kjer starejši predstavljajo večino članov, malo. Med starejšimi člani društev
v vzorcu so v večini moški in obstajajo tudi društva, kjer večino članov predstavljajo starejši
moški. Za društva v vzorcu lahko trdimo ravno nasprotno kot Formosa (2011b) in Golding
idr. (2007b) ugotavljata za izobraževanje starejših odraslih, ki je po njunem mnenju
feminizirano. Glede na sestavo članstva društev v vzorcu bi lahko trdili, da gre za področje, ki
je dostopno in privlačno tudi za starejše moške.
Z raziskavo smo potrdili tudi četrto raziskovalno tezo. Ugotovili smo, da večina (36 oz. 67,9
%) društev iz vzorca organizira dejavnosti, ki so namenjene tudi starejšim. V veliki meri gre
za športne dejavnosti, za starejše organizirajo tudi različne oblike druženja, učne in
izobraževalne dejavnosti, kulturno-umetniške dejavnosti in druge. V izbrani skupnosti
obstajajo tudi društva (12 oz. 22,6 %), ki ponujajo dejavnosti, ki se jih udeležujejo predvsem
starejši moški. Gre za športne, družabne in izobraževalne dejavnosti ter druge. Starejši moški
se predvsem udeležujejo športnih dejavnosti, kot so treningi in vaje za tekmovanja, pohodi,
kolesarski izleti, balinanje in šah. Udeležujejo se tudi organiziranega druženja v raznih
oblikah, kot so izleti, srečanja, zabave, družabne igre in kartanje, ter izobraževalnih
dejavnosti, kot so pogovorni večeri, okrogle mize, strokovne ekskurzije in učenje uporabe
računalnika. Med dejavnostmi, ki se jih v izbranih društvih udeležujejo pretežno starejši
moški, so tudi tekmovanja in zbiranje sredstev. Na podlagi rezultatov lahko trdimo, da je za
udeležbo moških ključnega pomena ponudba moško orientiranih in konkretnih dejavnosti, kot
so fizične ali športne dejavnosti, ki so moškim privlačne zaradi praktične dejavnosti z
elementi ročnega dela (McGivney 2004, str. 114). Osredotočenost na opravljanje stvari je
pomembna, saj se moški pogosto definirajo s tem, kar počnejo (McGivney 2004, str. 105).
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Z raziskavo smo ugotovili, da v večini (31 oz. 58,49 %) društev v vzorcu med člani
prevladujejo moški. Največ društev z večino moških članov deluje na področju rekreacije in
športa ter reševanja in zaščite (prostovoljska gasilska društva), delujejo pa tudi na drugih
področjih. Pokazali smo tudi, da v izbrani skupnosti obstajajo tudi društva s prevladujočim
deležem starejših moških. To velja za 4 društva iz vzorca, med temi sta dve športni društvi,
eno kulturno-umetniško društvo in eno upokojensko društvo. Društva s prevladujočim
deležem (starejših) moških med člani delujejo na različnih vsebinskih področjih in
odgovarjajo na različne interese moških, med katerimi prevladuje šport in rekreacija. Podobno
lahko trdimo tudi za anketirana društva, kjer večino članov predstavljajo ženske. Ugotovili
smo, da so bila anketirana društva, v katerih moški predstavljajo večino članov, ustanovljena
v obdobju od leta 1878 do leta 2012, v večini od teh pa je članstvo plačljivo. Vodilne funkcije
v anketiranih društvih s prevladujočim deležem moških med člani v večini opravljajo moški,
zato lahko trdimo, da se moški raje vključujejo v takšna društva, za katera menijo, da so v
rokah moških, saj se tam počutijo varno (Formosa 2012a, str. 286).
Delno lahko potrdimo tudi šesto raziskovalno tezo. Ugotovili smo, da se starejši moški
vključujejo v izbrana društva zaradi različnih motivov, med katerimi so se kot pomembni
pokazali socialni motivi (druženje, prijateljstvo, sprostitev), omenili pa so tudi druge motive
(interes, tradicija, bližina). Zato sklepamo, da društva v vzorcu starejšim moškim
predstavljajo prostor, kjer lahko vzpostavljajo in vzdržujejo tako znotrajgeneracijske kot tudi
medgeneracijske vezi (Hlebec idr. 2012, str. 44-45). Predstavljajo jim tudi neformalno
omrežje, ki pripomore k zmanjševanju družbene izključenosti in povečuje njihovo družbeno
udeležbo (prav tam, str. 90-91). Motivi, ki so jih navedli intervjuvanci, potrjujejo tudi
ugotovitev Ferlanderja (2004 v Jelenc Krašovec in Kump 2009a, str. 262), da se mnogi ljudje
vključujejo v dejavnosti v skupnosti, v našem primeru v dejavnosti društev, da bi spoznali
ljudi in dobili občutek pripadnosti. Za izbrani društvi lahko trdimo, da uspešno vključujeta
starejše moške, zaradi zagotavljanja primernega neformalnega okolja in priložnosti, kjer sicer
ni v ospredju druženje, sodelovanje z drugimi moškimi, zaupanje in prijateljstvo, vendar pa
okolje in dejavnosti izbranih društev omogočajo, njihov razvoj (Golding idr. 2007b, str. 3940). McGivney opozarja, da moške pogosto k učenju privede praktična narava začetne
dejavnosti, a četudi je ta stereotipna, ne smemo domnevati, da moških ne zanima široka paleta
predmetnih področij. Kot ženske imajo tudi moški raznolike interese, ki pa jih ne povežejo
takoj z učenjem, saj učenje pogosto povezujejo z negativnimi izkušnjami s šolanjem
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(McGivney 2005, str. 113). Spodbujanje starejših moških k udeležbi je zlasti učinkovito s
sodelovanjem njihovih partneric, saj se mnogi, glede družabnih stikov in dejavnosti izven
doma, zanašajo na svoje žene (McGivney 1999, str. 101). Pridobivanje posameznikov je
učinkovito z osebnim stikom, in še bolj, če osebni stik s skupino ljudi vzpostavimo na mestu,
kjer se najbolj pogosto zadržujejo. V primeru moških bi to lahko bilo delovno mesto, športni
klub, gostilne, brivnice, javna prevozna sredstva (McGivney 2005, str. 93).
Z raziskavo smo ugotovili, da so se intervjuvanci v dolgem obdobju njihovega članstva le
redko soočali z ovirami, a kadar so se, so bile te ovire zlasti situacijske (pomanjkanje časa).
Med ovirami, s katerimi se spopadajo v starosti, so intervjuvanci omenili predvsem
dispozicijske ovire, kot so zdravstvene težave (gibalna oviranost, naglušnost), zaradi katerih
imajo težave z mobilnostjo ali pri vključevanju v nekatere družabne dejavnosti. Po njihovem
mnenju se tudi drugi starejši odrasli v društva ne vključujejo v večji meri predvsem zaradi
dispozicijskih ovir (zdravje, interes, velikost socialnega omrežja). Pokazali smo, da je za
intervjuvane starejše moške zdravje pomemben dejavnik oblikovanja njihovega dojemanja
lastnih zmožnosti, ki vpliva na njihovo nadaljnjo dejavnost in vključevanje v dejavnosti
društva (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 21). Z raziskavo smo potrdili tezo, da imajo v
starosti večji pomen predvsem dispozicijke ovire, med katere lahko štejemo težave z zdravjem
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 138). Za udeležbo v izbranih društvih lahko na podlagi
te raziskave trdimo podobno, kot sta ugotovili Kump in Jelenc Krašovec (2009, str 212 - 213)
za izobraževanje odraslih, da starejši, ki so se vse življenje izobraževali (ali v našem primeru
vključevali v društva), to počnejo tudi v starosti. Velja pa tudi obratno, da ljudje, ki se v
mladosti in odraslosti niso izobraževali (ali v našem primeru vključevali v društva), v starosti
vidijo še več ovir ali na splošno nimajo interesa za učenje, tako v izobraževanju odraslih ali
društvih.
Raziskava je potrdila, da ima vključevanje v dejavnosti izbranih društev ter priložnostno
učenje, ki se ob tem odvija, pozitiven vpliv na kakovost življenja in blaginjo intervjuvanih
starejših moških in skupnosti kot celote. Torej smo v celoti potrdili sedmo raziskovalno
hipotezo. Vsi intervjuvanci, člani in predsedniki izbranih društev, doživljajo vključenost v
društvo pozitivno. Ugotovili smo, da članstvo v društvu prispeva h kakovosti in blaginji
intervjuvancev, saj jim zagotavlja družbeno vključenost in priložnosti za razvoj močnih in
podpornih družbenih odnosov (Gardner 2011c, str. 264; Hlebec idr. 2010, str. 22). Članstvo je
127

pomemben dejavnik vključevanja starejših v družbo in spodbuja vzpostavljanje oz. širjenje
omrežij socialne opore (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 37) in s tem zmanjšuje njihovo
izključenost. Vključenost starejših v društva spodbuja delovanje starejših v skupnosti in
spodbuja njihovo vključenost v družbo (Kump in Jelenc Krašovec 2009b, str. 13). Ob tem ima
članstvo za člane tudi širše, zlasti psihološke učinke, ki delujejo kot zaščita pred slabim
duševnim zdravjem in nizko stopnjo zadovoljstva z življenjem (Field 2009, str. 20). To so
občutek koristnosti, občutek spoštovanja, občutek uspeha in podobno, kar vse pomembno
vpliva na posameznikovo samopodobo in doživljanje samega sebe. Članstvo torej pomembno
prispeva k blaginji intervjuvancev, saj blaginja med drugim vključuje dejavnike, kot so
zdravje, socialne povezave in posameznikova zmožnost, da prispeva k skupnosti (Field 2009,
str. 5), vse te dejavnike pa vključenost v izbrani društvi in njune dejavnosti podpirajo,
omogočajo in razvijajo. Ugotovili smo, da imata izbrani društvi tudi pozitiven prispevek za
lokalno skupnost ter kakovost življenja in blaginjo njenih prebivalcev. Ti dve društvi z
organizacijo družabnih dogodkov skrbita za dogajanje v lokalni skupnosti in njenim
prebivalcem nudita možnosti, da se srečujejo in ostajajo medsebojno povezani, skrbijo tudi za
varnost v lokalni skupnosti in urejenost okolice. S povezovanjem ljudi se krepi skupnost in
veča blaginja njenih članov (Field 2009, Golding 2011a). Med drugim društvi s svojimi
dejavnostmi in člani ustvarjata tudi socialni kapital, ki je kolektivna dobrina. Glede na to, da
društvi s svojimi dejavnostmi vpliva na spreminjanje in ohranjanje skupnosti, lahko trdimo,
da sta koristni za celotno skupnost (Dragoš in Leskošek 2003, str. 60). Torej lahko za izbrani
društvi potrdimo nekatere podobne pozitivne učinke članstva za starejše, ki jih je Formosa
(2012a, str. 283) prepoznal kot značilne za udeležbo starejših v izobraževanju, ki so
pomembni za posameznika in družbo. Med te bi lahko prišteli pomoč starejšim pri njihovi
vključitvi v družbo ali ohranjanju vključenosti v družbo, povečanje harmonije med starejšimi
in drugimi generacijami ob zagotavljanju medgeneracijskega druženja, ter nudenje dejavnosti,
ki starejšim omogočajo ohranjanje dobrega zdravja. Izbrani društvi pa delujeta tudi kot
ponudnika skrbi, in sicer na več načinov (Filipovič Hrast 2009, str. 170-171): ko zagotavljata
storitve v skupnost (na primer različne dejavnosti, ki so namenjene članom društva ali
prebivalcem lokalne skupnosti), s tem pa predstavljata tudi agenta pri zagotavljanju skrbi za
blaginjo drugih na kolektivni ravni in tudi kot celoto posameznih akterjev znotraj skupnosti,
ki nudijo oporo na bolj osebni ravni; to so člani društva, ki so prijatelji in si predstavljajo
pomemben del in vir opornega omrežja.
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Z raziskavo smo pokazali, da so društva pomembna za starejše predvsem zaradi družbene
vključenosti, druženja, medsebojnega povezovanja in njihovega zdravja. Vidika družbene
vključenosti in ohranjanja zdravja pa sta med seboj tudi povezana. Starejši so pogosto
družbeno izključeni predvsem iz družabnih stikov, ki jim jih pogosto preprečuje slabo zdravje
(Hlebec dr. 2010, str. 90-91). Društva, ki starejšim omogočajo povezovanje in ohranjanje
družabnih stikov so za starejše zlasti pomembna, saj krepijo istovetnost in prepoznavnost
posameznikov, ki sta pomembni za vzdrževanje duševnega zdravja in za dostop do virov
(Dragoš in Leskošek 2003, str. 60). Tako starejši odrasli dobijo priložnost za izražanje svojih
težav in želja, za ohranjanje vezi z ljudmi različnih starosti, za krepitev socialnih omrežij, ki
zagotavljajo prijateljstvo in socialno oporo, ki s starostjo razpadajo (Fragoso 2012, str. 65).
Ugotovili smo tudi, da dejavno vključevanje v dejavnosti društev v obliki prostovoljskega in
sodelovalnega dela krepi dejavno staranje moških, saj jim nudi priložnosti in spodbudo, da
ohranjajo svoje zdravje, da lahko dejavno sodelujejo (Golding 2011a, str. 114). Tako
ohranjajo povezanost s svojimi preteklimi življenji in delijo praktične spretnosti, znanje in
izkušnje z drugimi moškimi (prav tam). Ugotovili smo tudi, da članstvo v izbranih društvih
predstavlja pomemben vir socialne opore (emocionalna, informacijska, materialna, druženje)
za starejše in tudi ostale člane društva (Hlebec idr. 2012, str. 37). Socialna opora lahko deluje
kot zaščitni dejavnik zdravja starejših in je pomemben napovednik zdravega staranja (Gardner
2011, str. 64). Članstvo v izbranih društvih intervjuvanim starejšim moškim predstavlja
omrežje socialne opore in vir opore, ki si jo člani društva medsebojno izmenjujejo, s tem
pozitivno deluje na kakovost življenja vključenih, zlasti kot pozitiven učinek na psihično in
fizično zdravje ter blaginjo in hkrati kot zaščita pred vplivi stresnih situacij (Hlebec idr. 2009,
str. 156). Članstvo v društvu je torej pomembno z vidika družbene vključenosti, kakovosti
življenja in blaginje intervjuvanih starejših moških.
V izbranih društvih smo raziskovali tudi učenje. Ugotovili smo, da se intervjuvani starejši
moški učijo, in sicer namerno ali priložnostno. Njihovo doživljanje učenja je odvisno od
namena in ciljev društva pa tudi od vsakega posameznika. Čeprav imajo v izbranem
prostovoljskem gasilskem društvu mnogo organiziranega neformalnega izobraževanja, v
športnem društvu pa ne, v obeh izbranih društvih obstaja veliko učenja, ki je povsem
naključno ali se pojavi kot rezultat vključitve v dejavnosti (Golding 2011c, str. 178). Po
Sfardu (2008 v Golding 2011b, str. 28) lahko organizirano neformalno izobraževanje
opredelimo kot učenje kot pridobivanje oz. osvajanje znanja, medtem ko lahko priložnostno
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učenje, ki se pojavlja v obeh izbranih društvih, označimo kot učenje kot sodelovanje.
Tovrstno priložnostno učenje je rezultat dejavnosti (Golding 2011c, str. 176), zato ga nekateri
intervjuvani člani tudi ne poimenujejo kot učenje. Takšno učenje se pojavlja predvsem preko
interakcij med ljudmi, skozi njihove medsebojne vezi, pogovore in skupno opravljanje
dejavnosti (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 133). Učenje v izbranih društvih je
situacijsko, praktično in kontekstualno umeščeno. Člani izbranih društev se učijo ob druženju
in pogovoru z drugimi moškimi. Večina učenja je ali nujna za udeležbo ali dosežena kot
posledica učenja preko udeležbe. Učenje je posredno ali neposredno povezano s procesom
zagotavljanja varnosti in s skupnostnim kontekstom, ki moškim omogoča, da postanejo
prostovoljci in soudeleženci pri praktičnih skupinskih dejavnostih in dogodkih (Golding
2011c, str. 175-176). Raziskava je s tem osvetlila nekaj dejavnikov, ki potrjujejo priložnost
društev in ostalih prostovoljskih organizacij v skupnosti za problemsko, izkušenjsko in
situacijsko učenje.
Z raziskavo smo ugotovili tudi, da intervjuvani starejši moški menijo, da je pomembno, da v
njihovi lokalni skupnosti obstajajo društva, ki imajo pretežno moške člane. Hkrati menijo, da
je pomembno tudi, da so ženske članice njihovega društva, in si želijo, da bi bilo v njihovo
društvo včlanjenih več žensk in ob tem navajajo predvsem socialne motive, kot sta druženje
in boljše vzdušje v društvu. Kljub temu, da si želijo več žensk med člani, pa intervjuvani
starejši moški cenijo, da imajo v lokalni skupnosti prostor, kjer se lahko družijo z drugimi
moškimi ob različnih dejavnostih. Moški torej cenijo učenje v moškem okolju (McGivney
1999, str. 135). Cenijo tudi, da se lahko pogovarjajo z drugimi moškimi, ki jih razumejo, si
izmenjujejo mnenja in izkušnje ter se ob tem priložnostno učijo, širijo svoje socialne mreže in
so zato tudi bolj povezani med seboj in z lokalno skupnostjo. Skupnostni prostor, kjer
potekajo skupnostne dejavnosti, druženje in povezovanje ljudi je pomemben, saj ob tem raste
socialni kapital. Zato lahko za izbrani društvi trdimo, da sta v skupnosti pomembni, saj s
svojimi dejavnostmi povezujeta ljudi in med njimi razvijata osebne vezi (Dragoš in Leskošek
2003, str. 57). Ugotovili smo tudi, da so za intervjuvane moške privlačni, učinkoviti in
pomembni prostori v skupnosti, kjer se lahko varno pogovarjajo in družijo z drugimi moškimi
(Golding 2011a, str. 111) in kjer lahko delijo svoje prave občutke, skrbi in izkušnje (Flood v
Golding idr. 2007b, str. 38-39). Za udeležbo moških je pomembno vzpostavljanje
sproščenega in priložnostnega učnega okolja, ki se bistveno razlikuje od šolskega (McGivney
2005, str. 114). Prav takšno okolje pa lahko predstavljajo društva in druge prostovoljske
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organizacije v skupnosti. Izbrani društvi intervjuvanim starejšim moškim zagotavljata varno,
medsebojno podpirajoče in vključujoče okolje, kjer se lahko družijo z drugimi moškimi
(Golding idr. 2007b, str. 40). Zato lahko izbrani društvi označimo kot enega izmed ključnih
prostorov v skupnosti za druženje in delovanje intervjuvanih moških. Izbrani društvi
predstavljata v skupnosti prostor, kjer se lahko moški družijo, pogovarjajo in skupaj
opravljajo dejavnosti. V izjavah intervjuvancev lahko najdemo tudi nekatere podobnosti
izbranih društev s tretjimi prostori (Oldenburg 1999, str. 22-41), kot na primer, da sta
dostopni, imata redne obiskovalce, da je razpoloženje sproščeno in ljudem predstavljata drugi
dom. Gre za vključujoč prostor, kjer moški začutijo občutek lastništva in pripadnosti (Gardner
2011c, str. 267). Izbrani društvi z zagotavljanjem prostora za neformalno druženje omogočata
in hkrati zagotavljata socialne interakcije, vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, vse to pa
prispeva h kakovosti življenja in blaginji vključenih. Ugotovili smo tudi, da v izbranih
društvih gojijo pozitiven odnos do žensk, saj intervjuvanci cenijo in prepoznavajo potrebo po
spoštljivem in enakopravnem odnosu z ženskami, in hkrati menijo, da bi se dobro počutili, če
bi v njihovih dejavnostih sodelovalo več žensk (Golding idr. 2007b, str. 39 - 40).
Moški, ki se redko udeležujejo izobraževanja, so nezaposleni ali premalo zaposleni, se
soočajo s problemi, ki bi jih lažje reševali s pomočjo ustreznih učnih priložnosti (McGivney
1999, str. 133). Enako velja tud za ženske, ki se redko udeležujejo izobraževanja. Z
ustreznimi dejavnostmi lahko skupinam izključenih moških in žensk pomagamo shajati v
prehodnih obdobjih in jim pomagamo pri prilagajanju na spreminjajoče se razmere s širitvijo
obstoječih interesov in razvojem novih (McGivney 2005, str. 124). Moške iz skupin, ki se
običajno ne vključujejo v izobraževanje, lahko motiviramo k udeležbi v široki paleti
izobraževalnih programov (McGivney 1999, str. 136):









ko so ti predstavljeni na način, ki ne ogroža njihovega položaja in dostojanstva;
ko so usmerjeni raje na vrstniške skupine kot na posameznike;
ko ga izvajajo na lokacijah, kjer se moški pogosto nahajajo med njihovim delom ali
prostim časom;
ko so prilagodljivi in jih ne omejujejo toge institucionalne ureditve ali režimi
financiranja
ki obljubljajo rezultate, ki opravičujejo denarne izdatke, čas in trud ter odtehtajo
morebitne psihološke stroške, kot je strah pred neuspehom.
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Najbolj uspešni programi za moške uporabljajo pristop, ki od začetka prepoznava in gradi na
obstoječem znanju in veščinah, kar varuje posameznikovo pozitivno samopodobo (McGivney
1999, str. 136). Ker je povezava med učenjem in delom še vedno ključnega pomena za moške
(McGivney 2005, str. 106), lahko programi, povezani z delom, privabijo tudi starejše
(nezaposlene) moške, zlasti k usposabljanju, ki jim nudi praktične izkušnje in dodatne ročne
spretnosti (McGivney 2004, str. 107). V Veliki Britaniji so se moški, ki niso nikoli razmišljali
o tem, da bi se približali izobraževalni ustanovi, vključili v ne-institucionalizirane oblike
učenja preko pobud na delovnih mestih, v barih, klubih in športnih centrih (McGivney 1999,
str. 136). Tej skupini moških so privlačni predvsem neformalni programi, ki so usmerjeni na
posebne interesne dejavnosti, kot so umetnost, glasba in šport. Navdušenje in predanost, s
katero so se moški vključili v učenje, ki je povezano z njihovimi interesi in problemi, je
dokaz, da moški ne potrebujejo zgolj ponudbe izobraževanja in usposabljanja za potrebe trga
dela (McGivney 2004, str. 51).
Izobraževalne politike za tretje življenjsko obdobje so usmerjene v glavnem na prostočasne
dejavnosti ter na pomoč starejšim, ki jo včasih podpira izobraževanje, čeprav naj bi bili pri
izobraževanju starejših v ospredju povsem drugačni cilji, ki so manj povezani s poklicnimi
cilji in bolj s socialnimi in kognitivnimi cilji (Jelenc Krašovec in Kump 2009b, str. 214).
Raznolikost in dobronamernost izobraževanja odraslih sta ključnega pomena za njegov uspeh
in prispevek k blaginji skupnosti. Ta prispevek bi morala vlada priznavati preko politik, ki
negujejo in prepoznavajo vrednost posameznika in krepitve skupnosti (Foley 2005 v Golding
in Foley 2011, str. 65). Na primer z uvajanjem in doseganjem dostopnosti izobraževanja za
vse, tako pri izobraževanju in usposabljanju za potrebe dela kot širše, pri dejavnostih, ki so
povezane s sodelovanjem v skupnosti in udejstvovanjem, ki spodbuja zdravje in blaginjo
preko vseživljenjskega učenja (Golding in Foley 2011, str. 66). Tudi Formosa meni, da je v
nacionalnih politikah vseživljenjskega učenja potrebno vključiti več poudarka na obdobje
starosti, si prizadevati za večanje udeležbe in nagovarjanje tistih odraslih, ki so še vedno
izključeni iz izobraževanja in socialno prikrajšani (Formosa 2012a, str. 287). Pozornost je
treba nameniti alternativnim oblikam izobraževanja starejših, ki bi k udeležbi pritegnile
starejše iz delavskega razreda, starejše moške, tiste, ki živijo v ruralnih skupnostih in slabotne
starejše (Formosa 2012a, str. 287-288). Zaradi omejenosti javnih virov pa je nujno potrebno
tudi sodelovanje prostovoljskega sektorja pri samoorganizaciji ponudbe dejavnosti za starejše
(Formosa 2012a, str. 290). Tudi Field meni, da se morajo strokovni delavci v izobraževanju
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odraslih povezati z drugimi službami in organi, ki se ukvarjajo z blaginjo. Partnerstva pri delu
lahko pomagajo zmanjšati osamitev področja izobraževanja odraslih in zagotovijo dostop do
širših podpornih mrež za udeležence izobraževanja (Field 2009, str. 36). Kump in Jelenc
Krašovec ugotavljata, da v večini primerov ponudniki izobraževanja starejših in skupnostne
organizacije v Sloveniji med seboj ne sodelujejo, zaradi česar je ponudba neuravnotežena in
neusklajena (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 97). Golding (2011a, str. 118) ugotavlja, da
se tudi zdravstvene in druge organizacije v skupnosti premalo zavedajo, da sodelovanje, ki
poteka ob skupnostnem učenju, vpliva na blaginjo v skupnosti.
Z raziskavo smo pokazali, da imajo društva v skupnosti številne pozitivne prispevke za svoje
člane in skupnost kot celoto. Članstvo, vključevanje v dejavnosti društev ter učenje, ki se ob
tem odvija, pa pomembno prispeva h kakovosti življenja in blaginji intervjuvanih starejših
moških ter njihovi vključenosti v družbo. Pokazali smo, da lahko društva predstavljajo akterja
v skupnosti, ki prispeva k podaljšanemu bivanju starejših v domačemu okolju, njihovi
družbeni vključenosti ter njihovemu ohranjanju samostojnosti. Raznolike dejavnosti, ki se
odvijajo v sklopu društev v skupnosti, segajo na različna področja življenja, podobno kot
velja za raznolike učinke izobraževanja. Z raziskavo smo osvetlili le nekatere učinke, ki so
zlasti pomembna za starejše, kot so na primer zdravje, socialna varnost, družbena vključenost
in učenje. Zaradi različnih učinkov, ki jih imata članstvo v društvu in vključevanje v
dejavnosti društva, bi si to področje zaslužilo več podpore (zlasti finančne in informacijske) s
strani zdravstvenih, socialnovarstvenih in izobraževalnih politik. Hkrati pa društva za
izobraževalce odraslih predstavljajo veliko možnosti za širjenje in večanje udeležbe v
izobraževanju, zlasti tistih, ki se organiziranega izobraževanja sicer ne bi udeležili. Interesna
društva se sicer povezujejo in sodelujejo med seboj znotraj svojega področja, obstaja pa tudi
priložnosti za sodelovanje z izobraževalci odraslih. Nekatere organizacije v skupnosti imajo
svoje prostore in ponavadi tudi člane, ki so pripravljeni prostovoljno delati, zato bi lahko
povezovanje prostovoljskega sektorja z izobraževanjem odraslih prispevalo tudi k večanju
dostopnosti izobraževanja in zmanjševanju stroškov, tako za izvajalce kot učeče se.
Za večjo udeležbo starejših v izobraževanju ne zadostuje le zagotovljena ponudba, ki mora
biti geografsko dostopna, vsebinsko in organizacijsko raznolika; sprejeti je treba tudi druge
ukrepe, kot je omrežje različnih ponudnikov, dostopna ponudba, informacijska in svetovalna
dejavnost, dobro usposobljeno osebje in brezplačnost (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str.
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97). Withnall izpostavlja, da mora ponudba izhajati iz ciljev izobraževanja starejših, ki se
navezujejo predvsem na ohranjanje neodvisnosti starejših, spodbujanje zdravega načina
življenja, družbeno vključenost in dejavnost v civilni družbi, razumevanje in spoštovanje
raznolikosti in spodbujanje izbire ter osebnostno rast tudi v poznejših letih (Withnall 2010,
str. 14). Izobraževanje ima možnost, da spremeni življenja posameznikov, udeležba v
kakršnem koli učenju pa vodi k pozitivnemu vedenju in motivaciji za nadaljevanje. V učeči se
družbi je pomembno, da so priložnosti za izobraževanje dostopne vsem, ki imajo lahko od
njih korist, ne le ljudem, ki so že izobrazbeno bogati in si izobrazbo lahko privoščijo. Zato
rabimo uravnovešen nabor izobraževalnih priložnosti, ki bi zagotavljale veščine za potrebe
dela in veščine za lasten razvoj, ki bi pomagale tistim zunaj trga dela bolj polno, ustvarjalno
in zadovoljujoče voditi življenje (McGivney 1999, str. 140). Izobraževanje lahko spodbudi
moške in ženske k iskanju boljšega ravnovesja med zaposlitvijo, družino in prostim časom,
ter jim pomaga najti zadovoljstvo in položaj preko drugih sredstev kot zaposlitve (McGivney
1999, str. 134). To bi verjetno lahko prispevalo tudi k večji kakovosti življenja in blaginji
moških in žensk v starosti, hkrati pa k lažjemu prehodu iz zaposlitve v upokojitev ter pri
ohranjanju družbene vključenosti starejših.
Opravljena raziskava ima nekatere omejitve, saj so kvantitativni podatki omejenega obsega in
pridobljeni priložnostno, kar omogoča posploševanje zgolj na hipotetično osnovno množico
društev, ki so podobna društvom iz našega vzorca (Sagadin 2003, str. 141). Kvalitativni
podatki pa so pridobljeni s študijo primera, zato tudi v tem primeru posploševanje na druga
društva ni mogoče. Raziskava omogoča zgolj splošen vpogled in osvetljuje le nekatere
značilnosti učenja starejših moških v skupnosti, zato bo potrebno nadaljnje raziskovanje tega
področja.
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PRILOGE
PRILOGA A: Anketni vprašalnik za društva

Anketni vprašalnik za nepridobitno – prostovoljske organizacije: klube,
društva, združenja…

Prosim odgovorite na spodaj navedena vprašanja ali sledite navodilom v oklepajih.
Odgovarjanje na anketni vprašalnik traja približno od 5 do 10 minut.
V naprej se vam zahvaljujem za vaše odgovore in vaš čas.
1. Prosim, napišite poln naziv vaše nepridobitno-prostovoljske organizacije:
2. Prosim, s številko napišite leto ustanovitve vaše nepridobitno-prostovoljske organizacije:
3. Prosim, napišite katero je temeljno vsebinsko področje delovanja vaše nepridobitnoprostovoljske organizacije:
4. Prosim, označite še druga vsebinska področja, na katerih deluje vaša nepridobitnoprostovoljska organizacija. (Označite lahko več področij.)
a. področje kulture/umetnosti
i. področje nabiranja
b. področje rekreacije/športa,
sredstev/financiranja nepridobitnih
c. področje izobraževanja in
organizacij in promocije
raziskovanja,
prostovoljstva,
d. področje zdravstva,
j. področje mednarodnega delovanja,
e. področje socialnega varstva,
k. področje religij,
f. področje zaščite okolja/varstva živali,
l. področje poslovnega in poklicnega
g. področje razvoja lokalnih skupnosti in
združenja
stanovanja,
m. drugo, česar ni mogoče razvrstiti na
h. področje prava, zagovorništva in
nobeno od področij:
politike,
5) Prosim označite dejavnosti vaše nepridobitno-prostovoljske organizacije.
(Označite lahko več dejavnosti.)
a. omogočanje prostorov za neformalno
d. organizacija neformalnega
druženje in srečevanje članov (za
izobraževanja in učenja za vaše člane
športno, kulturno, umetniško ali
(predavanja, delavnice, tečaji, vaje,
raziskovalno dejavnost članov itd.)
izmenjava izkušenj itd.)
b. organizacija dejavnosti za člane
e. organizacija dejavnosti, delavnic,
(prostočasne dejavnosti, srečanja,
tečajev, predavanj in srečanj, ki so
prireditve, delavnice, predavanja,
namenjena prebivalcem četrtne
tekmovanja, izleti, zabave itd.)
skupnosti (tudi ne članom vaše
c. organizacija dejavnosti, ki prispevajo
organizacije)
k skupnosti (npr. dejavnosti za
f. promocija prostovoljnega dela,
spodbujanje zdravega življenjskega
dobrodelnosti in dejavnosti vaše
sloga, pomoč socialno šibkim, čistilne
neprofitno-volonterske organizacije
akcije, reševalne akcije, dobrodelni
g. mednarodno sodelovanje
dogodki itd.)
h. drugo:
6) Če organizirate tudi učne ali izobraževalne dejavnosti, vas prosim, da spodaj označite,
katere učne ali izobraževalne dejavnosti organizirate v vaši nepridobitno-prostovoljski
organizaciji. (Izberete lahko več odgovorov.)
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a. Predavanja, razgovori in diskusije
g. Študijski sestanki- kjer si člani
b. Srečanja in pogovori s strokovnjaki s
načrtno izmenjujejo izkušnje
posameznega področja
h. Sodelovanje s širšo lokalno
c. Ogledi organizacij, društev, podjetij
skupnostjo (šolami, podjetji, drugimi
(domačih ali tujih)
organizacijami)
d. Obiski in/ali ogledi predstav, razstav,
i. Raziskovalna dejavnost
muzejev, festivalov, dogodkov
j. Delo s tiskanim gradivom, delo in
e. Delavnice, tečaji, krožki, vaje,
učenje z računalnikom
treningi, urjenje v skupini
k. Ne organiziramo nobenih učnih ali
f. Organizacija poučnih izletov,
izobraževalnih dejavnosti.
strokovnih ekskurzij
l. Drugo:
7) Komu so namenjene dejavnosti vaše nepridobitno-prostovoljske organizacije?
(Označite lahko več odgovorov.)
a. Vsem osebam, vseh starosti in obeh
f. Ženskam
spolov
g. Moškim
b. Otrokom in mladini (do 15 let)
h. Izbrani ciljni skupini (Napišite
c. Študentom
kateri.):
d. Odraslim (od 15-59 let)
i. Drugo:
e. Starejšim odraslim (60 let in več)
8) Kakšne vrste je članstvo v vaši nepridobitno-prostovoljski organizaciji?
(Prosim označite en odgovor.)
a. Članstvo je plačljivo.
b. Članstvo je brezplačno.
c. Drugo:
9) Katerega spola so v večini zaposleni/prostovoljci, ki opravljajo vodilne funkcije v vaši
nepridobitno-prostovoljski organizaciji (npr. funkcijo predsednika, člani strokovnega sveta ali
programskega sveta ipd.)? (Prosim označite en odgovor.)
a. V večini so moškega spola.
b. V večini so ženskega spola.
c. Razmerje glede na spol je približno enako.
10) Napišite (približno) število članov vaše nepridobitno-prostovoljske organizacije in
približno oceno deleža moških med člani. (Podajte odgovore v odstotkih ali s številko.)
Približno število članov vaše organizacije/društva: ______________________
Ocena deleža moških med člani (v odstotkih)
% ali s številko
11) Ali so starejši odrasli (osebe stare 60 let in več) tudi člani vaše nepridobitno-prostovoljske
organizacije? (Obkrožite en odgovor.)
DA
NE
NI PODATKOV
12) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA, ocenite približen delež starejših članov
(starih 60 let in več) v primerjavi z ostalimi člani vaše nepridobitno-prostovoljske
organizacije? (Podajte odgovore v odstotkih ali s številko.)
Ocena deleža starejših članov (60 let in več) v primerjavi z vsemi člani:
v odstotkih %
ali s številko
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13) Če ste na vprašanje 11 odgovorili z DA, podajte približno oceno deleža starejših moških
članov, (starih 60 let in več), v primerjavi z ostalimi starejšimi člani vaše nepridobitnoprostovoljske organizacije? (Podajte približno oceno v odstotkih ali s številko.)
Ocena deleža moških članov, starih 60 let in več (v odstotkih)
%
ali s številko v primerjavi z ostalimi starejšimi člani.
14) Ali vaša nepridobitno-prostovoljska organizacija organizira dejavnosti, ki so namenjene
tudi starejšim odraslim (osebam, starim 60 let in več)? (Obkrožite en odgovor.)
DA
NE
15) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA prosim, navedite dejavnosti vaše
nepridobitno-prostovoljske organizacije, ki so namenjene tudi starejšim odraslim (osebam,
starim 60 let in več).
__________________________________________________________________________________________________________________

16) Ali vaša nepridobitno-prostovoljska organizacija organizira dejavnosti, ki se jih
udeležujejo pretežno starejši moški (stari 60 let in več)? (Obkrožite en odgovor.)
DA
NE
17) Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z DA prosim, navedite dejavnosti vaše
nepridobitno-prostovoljske organizacije, ki se jih udeležujejo pretežno starejši moški (stari 60
let in več.
__________________________________________________________________________________________________________________

Za konec vas lepo prosimo za zaupanje vaših kontaktnih podatkov.
Uporabili jih bomo, da z vami navežemo stik ter vas in vaše člane v naslednjem koraku
raziskovanja povabimo k nadaljnjem sodelovanju. Proučevali bomo vpliv vključenosti v
nepridobitno-prostovoljske organizacije v četrtni skupnosti na blaginjo starejših odraslih, še
posebej starejših moških. Vaše člane, ki ustrezajo ciljni skupini raziskave, to so moški stari 60
let in več, bi radi povabili k pogovoru. Vprašali bi jih radi o njihovem mnenju o vplivu
vključenosti v nepridobitno-prostovoljske organizacije na kakovost in blaginjo njihovega
življenja. Ugotovili bi radi, ali se starejši moški ob vključevanju v dejavnosti nepridobitnoprostovoljskih organizacij in druženju z ostalimi člani tudi kaj naučijo.
Z zaupanimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih
ne bom delili s tretjimi osebami.
Ime kontaktne osebe:

Tel. Št.:

Vloga kontaktne osebe v vaši organizaciji:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
ne želim zaupati kontaktnih podatkov
Odgovorili ste na vsa vprašanja. Hvala za sodelovanje.
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PRILOGA B: Vprašanja za intervju – dejavni člani, starejši moški (60+)
VPRAŠANJA ZA INTERVIJU – DEJAVNI ČLANI, STAREJŠI MOŠKI (60+)
KRAJ: ________________________________________________________________
DRUŠTVO: ____________________________________________________________
URA OB PRIČETKU INTERVJUJA: _______________________________________
ŠIFRA INTERVJUVANCA: ______________________________________________
Uvod
1. Kako se počutite danes?
Preživljanje dneva, status
2. Ali ste upokojeni? Kaj ste delali pred upokojitvijo? Ste bili zaposleni?
3. Ste bili dejavni tudi na drugih področjih (politične stranke, društva itd.) Ste imeli
kakšne hobije?
4. Kako preživljate svoje dneve zdaj, ko ste upokojeni? Kaj delate čez dan? Kako poteka
vaš običajen dan, teden?
Članstvo in poznavanje ponudbe v širši lokalni skupnosti
5. Koliko časa ste že član tega društva? Ali ste vključeni tudi v kakšno drugo društvo,
klub, politično stranko?
6. Ali poznate tudi druga društva v vaši lokalni skupnosti? Jih lahko naštejete nekaj? Ali
poznate ponudbo dejavnosti teh društev?
Informacije o društvu in motivi za vključitev
7. Kako ste izvedeli za to društvo?
8. Zakaj ste postali član tega društva, kaj vas je spodbudilo k temu? Vas je kdo povabil?
Ovire
9. Ali (ste) se kot član društva kdaj soočali s kakršnimikoli ovirami, težavami?
10. Na kakšen način ste težave reševali?
Ovire ne članov
11. Kaj po vašem mnenju odvrača starejše, da se ne vključujejo v društva v skupnosti?
Vpliv društva na kakovost življenja, blaginjo, lokalno skupnost
12. Kako vpliva vključenost v društvo na vas, na vaše življenje? Kako se to kaže?
a) Kaj ste pridobili s tem, ko ste postali član tega društva? Prosim, opišite, pojasnite, kaj? Ali
članstvo v tem društvu prispeva h kakovosti vašega življenja in vaši blaginji? Prosim,
pojasnite kje oziroma kako se to kaže?
b) Ali članstvo v tem društvu vpliva na vašo vključenost v lokalno skupnost in povezanost z
njo? Se zaradi tega ker ste član društva, pogosteje vključujete v dejavnosti, ki potekajo v
skupnosti? Prosim, pojasnite, kako?
13. Pomislite na lokalno skupnost. Kakšen pomen ima po vašem mnenju društvo za
lokalno skupnosti?
a) Kakšen je namen tega društva? Kje se vidijo pozitivne lastnosti, posledice delovanja
društva za lokalno skupnost?
14. Kaj pa za starejše, moške in ženske starejše od 60 let? Kakšen pomen ima po vašem
mnenju društvo za starejše odrasle?
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a) Kje se vidijo pozitivne lastnosti, posledice delovanja društva za starejše odrasle? Prosim,
pojasnite kako se to kaže? Razložite zakaj je po vašem mnenju tako?
15. In kako pomembno je po vašem mnenju, vključevanje starejših odraslih v društva na
sploh (katera koli društva)? Prosim, pojasnite svoj odgovor?
Dejavnosti, izobraževanje in učenje, priložnostno učenje
16. Ali vam je v društvu na razpolago prostor, kjer se lahko družite tudi z drugimi člani
društva in opravljate različne dejavnosti ?
17. Kakšne dejavnosti so vam na razpolago v društvu? Kaj vse lahko počnete tukaj?
18. Kako pogosto obiskujete društvo? Kako pogosto se udeležujete dejavnosti društva?
19. Kdo odloča o dejavnostih, ki jih opravljate v društvu?
20. Ali potekajo v društvu kakšne izobraževalne/učne dejavnosti? Katere? Jih lahko
opišete, naštejete?
21. Ali se po vašem mnenju ob dejavnostih društva ali druženju z ostalimi člani društva
kaj učite? Kaj? Kako poteka to učenje?
22. Kaj je prva stvar na katero pomislite ob besedi učenje?
23. Kako pomembno je učenje za vas? Pojasnite zakaj?
24. Kaj pa za starejše odrasle na sploh? Kako pomembno je po vašem mnenju učenje za
starejše odrasle? Zakaj menite tako?
25. Ali se zdaj, ko ste starejši tudi kaj učite ali izobražujete? Prosim razložite, kako to
učenje/izobraževanje poteka? Kaj se učite?
26. Ali bi se bili pripravljeni vključiti v izobraževanje? (npr. tečaj, študijski krožek,
debatno skupino, sklop predavanj tid.)
27. Katera tema oz. stvar vas še posebej zanima? (vaši hobiji, druge prostočasne
aktivnosti) Ali se o teh stvareh oz. temah kaj učite? Če da, kako? Kakšno vlogo ima
pri tem društvo v katerega ste včlanjeni? Če ne, ali si želite o teh stvareh/tema izvedeli
več, se o njih kaj novega naučiti?
28. Zdaj vas prosim, da pomislite na večje težave/probleme ali odločitve s katerimi ste se
soočali nedavno. Na kakšen način ste se spopadli z njimi? Ali ste se ob teh
težavah/problemih in odločitvah spremenili? Ali ste se ob njih morda česa novega
naučili? Kaj ste se naučili? Kako ste to znanje pridobili? Kakšno vlogo je imelo pri
tem društvo v katerega ste včlanjeni? Prosim opišite.
29. Ali ste si v bližnji preteklosti morda prizadevali, da bi povzročili trajno (kratko/dolgo
trajno) spremembo v/na sebi, v svojem okolju ali na drugih. Naštejte kašen vaš primer
tovrstnega prizadevanja. Kako ste se stvari lotili? Ali ste se ob tem morda kaj naučili?
Kakšno vlogo je imelo pri tem društvo, v katerega ste včlanjeni? Kako je to učenje
potekalo?
30. Kaj pa vaše branje, gledanje televizije, potovanja, srečanja, skupinski pogovori. Ali se
ob teh dejavnostih kaj naučite? Prosim, naštejte nekaj primerov.
31. Ali ste morali v zadnjem času sprejeti oziroma se spopadati s kakšno novo življenjsko
odgovornostjo? (npr. skrb za bolnega partnerja, skrb zase ob novi bolezni npr.:
diabetis, hipertenzija...). Ali ste ob teh življenjskih dogodkih na kakšen način
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spremenili? Ali je vaše spreminjanje spremljalo učenje? Kako je potekalo to učenje?
Kakšno vlogo je imelo pri tem društvo v katerega ste včlanjeni?
32. Naštela vam bom nekaj trditev. Z ocenami od 1 do 5 povejte v kolikšni meri veljajo za
vas. Ocena 5 pomeni »to povsem drži zame«; ocena 1 pomeni »to nikakor ne drži
zame«
TRDITEV
OCENA
Pridobivam si znanje in sposobnosti, ki mi bodo prišle prav v bližnji prihodnosti, ko bom
hotel nekaj narediti (prenoviti vrtno mizo, ograjo, omaro, popraviti kakšno napravo,
skuhati novo jed, govoriti s tujci).
Učim se, ko si želim pridobiti čim več informacij, da bi lažje sprejel pomembno odločitev
(da bi lažje načrtovali izlet, kupili nov aparat (avto), upravljali nov telefon, se bolje
sporazumevali z ljudmi ali razvili življenjsko filozofijo).
Novo znanje in sposobnosti si pridobivam, ko želim bolje spoznati nekatere teme in
stvari, ki me zanimajo. (področje zgodovine, geografije, biologije, psihologije, o aktualnih
dogodkih, o zdravju...).
Učim se da bi bolje razumeli svet okoli sebe; da bi lažje razumeli ali sprejemali sami sebe;
da bi se bolje razumeli s svojim partnerjem, lažje reševali konflikte.
Učim se zaradi želje naučiti se nekaj novega (igrati glasbeni inštrument, športno dejavnost
(golf) ali namizno igro (bridge), tuji jezik).
Učim in izobražujem se, zaradi želje po priznanju (občutek koristnosti, zmožnosti, sosedi,
certifikat, diploma).
Pridobivam si informacije, znanje in sposobnosti, da bi spremenil neželeno vedenje,
odzivanje ali neljubo navado (npr. odvaditi se kajenja, prepogostega pitja, nagnjenja k
žeparjenju...).

33. Kakšne so vaše izkušnje z izobraževanjem in učenjem, v odraslosti? Kakšne izkušnje
imate z udejstvovanjem znotraj društva?
Dejavnosti / društva ločene glede na spol
34. Na kratko opišite člane vašega društva. (Kdo so? Kaj je zanje značilno?)
35. Kako bi ocenili razmerje med ženskami in moškimi med člani v vašem društvu? Kdo
prevladuje? Zakaj je po vašem mnenju tako? Ima spol po vašem mnenju kakšen vpliv
na delovanje društva? Ali imajo moški in ženske v vašem društvu različne vloge?
Prosim, pojasnite kakšne vloge imajo?
36. Kako pomembno se vam zdi, da so ženske članice vašega društva? Zakaj? Ali si želite,
da bi bilo v vaše društvo vključenih več/manj žensk? Zakaj?
37. Prosim vas, da z ocenami od 1 do 5, izrazite svoje mnenje o pomembnosti naslednjih
trditev. Svoje ocene pojasnite in razložite. Ocena 1 pomeni »Sploh ni pomembno«,
ocena 5 pa pomeni »Zelo je pomembno«.
Kako pomembno je po vašem mnenju:
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko srečujejo in družijo?
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko učijo, si izmenjujejo
izkušnje, informacije in znanje?
- da imajo moški svoja društva oz. da obstajajo društva s pretežno moškimi člani?
38. Če bi imeli možnost izbirati, v kakšno društvo bi se raje vključili? Zakaj?
A) s pretežno moškimi člani B) s pretežno ženskimi članicami C) s spolno raznolikimi člani
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39. In če pomislite na vodstvo društva. Če bi imeli možnost izbirati, v kakšno društvo bi
se raje vključili? Zakaj?
A) takšno, ki ga vodijo moški B) takšno, ki ga vodijo ženske C) ki ga vodijo moški in
ženske skupaj
Socialna opora, blaginja
40. Ali društvo organizirate kakšne dobrodelne dogodke ali dejavnosti, ki prispevajo h
kakovosti življenja v lokalni skupnosti? Če da, jih prosim naštejte.
41. Kakšne vrste pomoči ali opore lahko dobijo člani vašega društva (od društva in ostalih
članov), če jo potrebujejo?
42. Ali menite, da so med člani vašega društva tudi takšni, ki so potrebni pomoči? Se
recimo kdaj zgodi, da se kdo od vaših članov na vas (ali na koga drugega) obrne po
pomoč?
43. Ali ste se vi kdaj obrnili po pomoč ali oporo na člane društva? Če se niste, ali bi se
lahko, če bi bilo potrebno? Ob kakšnih življenjskih situacijah, okoliščinah, težavah bi
iskali pomoč znotraj društva in njegovih članov?
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki jim zaupate stvari, ki so za vas pomembne?
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki vam povrnejo samozavest, ko se počutite negotovi,
glede česa?
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki vam dajo občutek, da ste spoštovani, cenjeni?
Ali v društvu obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovorite, ko ste vznemirjeni,
razburjeni, nervozni, žalostni ali jezni?
Ali v društvu obstajajo ljudje s katerimi se lahko pogovarjate o svojem zdravju?
Ali v društvu obstajajo ljudje, ki jih lahko vprašate za nasvet ob pomembnih življenjskih
dogodkih (selitev, upokojitev, vnuki itd.)?
Ali v društvu obstajajo ljudje s katerimi se lahko družite v svojem prostem času? (se
obiskujete, greste skupaj na izlet, večerjo, zabavo)

DA
DA

NE
NE

DA
DA

NE
NE

DA
DA

NE
NE

DA

NE

ZA NA KONEC:
Demografske značilnosti intervjuvanca (anonimnost zagotovljena):
 Spol:
 Starost:
 Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe):
 Poklic:
 Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja:
 Družinski status (samski, poročeni, ločeni, ovdovel, drugo):
 S kom živite( sami, s partnerko, s partnerko in otroci, z otroci, drugo)
Bi morda želeli še kaj dodati?
URA OB KONCU INTERVJUJA:
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PRILOGA C: Vprašanja za intervju – predsednik izbranega društva
VPRAŠANJA ZA INTERVJU – PREDSEDNIK
KRAJ: ________________________________________________________________
DRUŠTVO: ____________________________________________________________
URA OB PRIČETKU INTERVJUJA: _______________________________________
ŠIFRA INTERVJUVANCA: ______________________________________________
Uvod
1. Kako se počutite danes?
Status
2. Kakšen je trenutno vaš status? Ste v društvu zaposleni ali ste prostovoljec?
3. Koliko časa ste že član tega društva? Koliko časa opravljate predsedniško funkcijo v
temu društvu? Ali ste vključeni tudi v kakšno drugo društvo, klub, politično
stranko?
Dejavnosti društva,
4. Kaj vse lahko počnejo člani v okviru vašega društva? Kakšne dejavnosti so jim na
razpolago v društvu?
5. Ali imajo člani društva na razpolago prostor, kjer se lahko družijo z drugimi člani
društva in opravljajo različne dejavnosti ? Kje je ta prostor? Na kakšen način poteka
druženje? Kakšne dejavnosti opravljajo? Kako pogosto lahko vaši člani obiskujejo
društvo in prostore društva?
6. Na kakšen način se odločate o dejavnostih, ki jih organizirate v društvu za vaše
člane?
Izobraževanje in učenje, priložnostno učenje
7. Pomislite na učenje. Kaj je prva stvar, ki vam pride na misel ob besedi učenje?
8. Kako pomembno je po vašem mnenju učenje za društvo in člane društva? Prosim,
pojasnite zakaj?
9. Ali v društvu organizirate kakšne izobraževalne ali učne dejavnosti? Če da, jih
prosim naštejte in opišite kako potekajo.
10. Kaj pa učenje preko dejavnosti društva? Ali se po vašem mnenju člani vašega
društva preko dejavnosti društva kaj naučijo? Kaj? Kako poteka to učenje?
11. Ali menite, da se vaši člani ob medsebojnem druženju in njihovih pogovorih kaj
naučijo? (Kaj, kar morda ni nujno povezano z dejavnostmi društva, temveč z
njihovim osebnim življenjem.) Prosim naštejte nekaj primerov.
Novi člani, Informacije o društvu in motivi za vključitev
12. Ali si želite novih članov?
13. Na kakšen način pridobivate nove člane? Kako lahko ljudje izvejo za vaše društvo?
Na kakšen način ljudi informirate o dejavnostih vašega društva?
14. Koga vabite med svoje člane?
15. Kaj po vašem mnenju ljudi spodbudi k temu, da postanejo člani vašega društva?
Ovire ne članov
16. Katere ovire in težave po vašem mnenju odvračajo ljudi od vključitve v vaše
društvo? Kje vi vidite razloge za njihovo ne vključevanje oziroma nedejavnost?
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17. Ali poskušate navedene ovire in težave premostiti? Kako? Na kakšen način rešujete
te težave in ovire, če jih?
Dejavnosti / društva ločene glede na spol
18. Na kratko opišite člane vašega društva. (Kdo so? Kaj je zanje značilno?)
19. Kako bi ocenili razmerje med ženskami in moškimi med člani v vašem društvu?
Kdo prevladuje? Zakaj je po vašem mnenju tako?
20. Ali vam takšna sestava članov ustreza? Si želite spremeniti spolno strukturo vaših
članov? Če da, kako to uresničujete?
21. Ima spol po vašem mnenju sploh kakšen vpliv na delovanje društva? Ali imajo
moški in ženske v vašem društvu različne vloge? Prosim, pojasnite kakšne vloge
imajo?
22. Kako pomembno se vam zdi, da so ženske članice vašega društva? Zakaj? Ali si
želite, da bi bilo v vaše društvo vključenih več/manj žensk? Zakaj?
23. Prosim vas, da z ocenami od 1 do 5, izrazite svoje mnenje o pomembnosti
naslednjih trditev. Svoje ocene pojasnite in razložite. Ocena 1 pomeni »Sploh ni
pomembno«, ocena 5 pa pomeni »Zelo je pomembno«.
Kako pomembno je po vašem mnenju:
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko srečujejo in družijo?
- da imajo moški v lokalni skupnosti svoj prostor, kjer se lahko učijo, si izmenjujejo
izkušnje, informacije in znanje?
- da imajo moški svoja društva?
Vpliv društva na kakovost življenja, blaginjo, lokalno skupnost
24. Ali po vašem mnenju vključenost v vaše društvo vpliva na življenje posameznikov,
ki so vanj vključeni? Kako se to kaže? Kaj pridobijo ljudje s tem, ko postanejo člani
vašega društva?
25. Ali vključenost v vaše društvo prispeva k kakovosti življenja in blaginji vaših
članov? Kako se to kaže?
26. In povezanost z lokalno skupnostjo. Kako članstvo v vašem društvu vpliva na
povezanost vaših članov z lokalno skupnostjo?
27. In kakšen pomen ima vaše društvo za lokalno skupnosti? Kakšen je namen vašega
društva? Kje se vidijo pozitivni učinki delovanja vašega društva za lokalno
skupnost?
28. Kaj pa za starejše odrasle, moške in ženske starejše od 60 let? Kakšen pomen ima
vaše društvo za starejše odrasle? Kje se vidijo pozitivni učinki delovanja društva za
starejše odrasle? Pojasnite, kako se to kaže in razložite zakaj je po vašem mnenju
tako?
29. In kako pomembno je po vašem mnenju, vključevanje starejših odraslih v društva na
sploh (katera koli društva)? Prosim, pojasnite svoj odgovor?
Socialna opora, blaginja
30. Ali v okviru društva organizirate kakšne dobrodelne dogodke ali dejavnosti, ki
prispevajo k kakovosti življenja v lokalni skupnosti? Če da, jih prosim naštejte.
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31. Ali menite, da so med člani vašega društva tudi takšni, ki so potrebni pomoči? Se
recimo kdaj zgodi, da se kdo od vaših članov na vas (ali na koga drugega) obrne po
pomoč?
32. Ob kakšnih življenjskih situacijah, okoliščinah, težavah bi lahko vaši člani iskali
pomoč znotraj društva in njegovih članov? Kakšne vrste pomoč ali oporo lahko
dobijo člani vašega društva, če jo potrebujejo?
ZA NA KONEC:
Demografske značilnosti intervjuvanca (anonimnost zagotovljena):
 Spol:
 Starost:
 Izobrazba (najvišja dosežena stopnja izobrazbe):
 Poklic:
 Delo, ki ga je opravljal oz. ga opravlja:
 Družinski status (samski, poročeni, ločeni,ovdovel, drugo):
 S kom živite( sami, s partnerko, s partnerko in otroci, z otroci, drugo)
Bi morda želeli še kaj dodati?
URA OB KONCU INTERVJUJA: _________________________________________
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PRILOGA D: Primer kodirnega lista
Tabela 20: Kodiranje odgovorov 2. spraševanca -dejaven član društva
Št.

Empirični zapis

1
2

Sem v 74 letu.
Kvalificiran voznik.

Pojem
1. raven
74 let
srednja poklicna šola

3
4

Voznik.
Šofer. Voznik tovornjaka.

kvalificiran voznik
voznik

5
6

Poročen.
Z ženo .

7
8

Upokojen.
Večji del samo bolj v
gasilstvu.
Pa pri konjenikih...
Konjeniško društvo.
Kar se da aktivno...

poročen
V gospodinjstvu s
partnerjem
upokojen
gasilstvo (gasilsko
društvo)
konjeništvo (konjeniško
društvo)
način preživljanja
prostega časa
sprehajanje

9
10
11

Kategorija
3. raven
Demografske
značilnosti

dejavna starost

Dejavnosti v
upokojitvi

hišna opravila

rekreacija, skrb
za zdravje
hišna opravila

Zdaj imam pa še tam tudi še
malo gozda, ko je tam tudi
treba, kaj ponaredit...
...pa to kar je vrta.
Pa gasilsko društvo...
...pri konjenikih sem še...
pa turistično društvo...
Šestdeset. Tam, kakšno leto
še manjka.

skrb za gozd

skrb za gozd

vrtnarjenje
gasilstvo (društvo)
konjeništvo (društvo)
turizem (društvo)
približno 60 let

vrtnarjenje
članstvo v
društvu

Ja, tukajle pa že kaj dosti
društev ni, ne.
Upokojenci so še potem pa
drugega pa že ni.

skromna ponudba

21

Pri upokojencih so balinarji,
pa so razni..Kolesarji pa en...
imajo šahovski krožek...

športne dejavnosti

22

...jaz na to ne hodim.

ne sodeluje pri
dejavnostih
upokojenskega društva

12
13

14
15
16
17
18

19
20

...ena dva kilometra hoje ali
pa malo več...
... Pri hiši so zmeram razna
dela...

Pojem
2. raven
starost
dosežena
stopnja
izobrazbe
poklic
delo, ki ga je
opravljal
družinski status
Življenjske
razmere
delovni status
članstvo v
društvu

upokojensko društvo

obdobje
včlanjenosti v
društvo
infromiranost o
ponudbi
društev v
lokalni
skupnosti
dejavnosti
društev v
lokalni
skupnosti
vključenost v
dejavnosti
drugih društev

Dejavnosti ob
zaposlitvi

Članstvo v
društvu
Poznavanje
ponudbe
dejavnosti v
lokalni
skupnosti
Poznavanje
ponudbe
dejavnosti v
lokalni
skupnosti
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23

24
25

26

27
28

29
30

31

32

33
34
35

36

Ja to je pa že iz roda v
rod…starši so bili pri
gasilci…
Ja malo že iz veselja, …
...da se človek, da ni tam
zavržen, da si v enem
društvu, kjer se nekaj dogaja.
Ovira je bila to ker, takrat, ko
je bila gradnja hiše ….
Enostavno se ni izšlo s
časom..
Odvisno, koliko je kakšen bil
že od prej vpet v to.
Potem pa kolikor je imel med
generacijo povezave. ..

ohranjanje tradicije

tradicija

veselje,
pripadnost, druženje,
dejavnost

interes
družbena
vključenost

gradnja hiše,
pomanjkanje časa

situacijske
ovire

navade, način življenja

dispozicijske
ovire
vrstniška povezanost,
dispozicijske
velikost socialnega
ovire,
omrežja, družbena
situacijske
vključenost/ izključenost ovire
Odvisno od interesa, koliko
interes / pomanjkanje
dispozicijske
ga je.
interesa
ovire
Težko je starejše vklopit v to, zmožnosti, zdravje,
dispozicijske
ker eni so zmožni eni pa niso. ustreznost ponudbe
ovire,
Ja. Odvisno je od počutja pa dejavnosti
institucijske
sposobnosti.
ovire
Ja bolj pozitivno, vsekakor.
pozitiven vpliv
ocena vpliva
vključenosti v društvo
članstva na
kakovost
življenja
Ja sem bil potem nekako...
dejavno preživljanje
ohranjanje
Povezan z dejavnostjo, razne časa, vključenost
dejavnosti,
dejavnosti...
družbena
vključenost
Več je srečanj.
druženje, družabno
družbena
dogajanje
vključenost
Vsak četrtek se nekaj
redno sestajanje članov
redno sestajanje
dogaja…
društva
članov društva
Sicer jaz nisem vsak četrtek
prostovoljna udeležba
vir socialne
tam, grem pa občasno. Tako, brez obveze, druženje,
opore
da sem vsaj na tekočem, kaj
informiranost
se dogaja v društvu, ne.
Čim je eno društvo, kakor
povezanost včlanjenosti vpliv članstva v
društvo, to turistično pa
v društvo z dejavnim
društvu na
gasilsko je večji del članov
vključevanjem v
vključenost in
med sabo v enem in v drugem skupnost
povezanost
društvu. In to je seveda
intervjuvanca s
povezava.
skupnostjo

Motivi
intervjuvanca
za vključitev

Ovire
intervjuvanca
pri članstvu
Ovire in težave
starejših, ki se
v društva v
skupnosti ne
vključujejo

Vpliv članstva
na kakovost
življenja in
blaginjo
intervjuvanca

Vpliv članstva
na kakovost
življenja in
blaginjo
lokalne
skupnosti
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37

eno drugem društvu pomaga,
kar je pa tudi velik uspeh.
Več ljudi več ve, več ljudi pa
tudi več naredi, pa tudi potem
je tudi bi rekel ob takih
slavnostih, je bolj zanimivo
pa je potem več dogodkov.

medsebojna pomoč,
sodelovanje, skupno
delovanje, družbeno
dogajanje, dejavno
preživljanje časa,
druženje, povezovanje

blaginja
skupnosti,
povezanost
skupnosti,
sodelovanje,
učenje, deljenje
izkušenj

Vpliv članstva
na kakovost
življenja in
blaginjo
intervjuvanca
in lokalne
skupnosti

38

Tako sem aktiven.

ohranjanje dejavnosti

39

Ker so gotove stvari, ko je
treba tudi pristopiti.
…se družim z vrstniki in z
drugimi…

občutek koristnosti,
dejavnost
vrstniško in
medgeneracijsko
druženje
delovanje za skupno
dobro, ugotavljanje
potreb v skupnosti

psihološki
učinki, zdravje
psihološki
učinki,
dužbena
vključenost,
sociološki vpliv
izobraževanje
kot odgovor na
potrebe v
skupnosti
učinkovitost,
kohezivnost
skupnosti,

Vpliv članstva
na kakovost
življenja in
blaginjo
intervjuvanca

40

41

42

43

44

45

46

47

Se potem tudi gleda, kakšni
tečaji bodo za gasilce pa
kakšne potrebe so [v
skupnosti] pa takšne stvari.
Več ljudi več ve, več ljudi pa
tudi več naredi, pa tudi potem
je tudi bi rekel ob takih
slavnostih, je bolj zanimivo
pa je potem več dogodkov."

deljenje znanja,
medsebojna pomoč,
sodelovanje, skupno
delovanje, družbeno
dogajanje, dejavno
preživljanje časa
Je šeršega pomena. Je
zagotavljanje varnosti v
preventiva, kurativa, je potem skupnosti
pa akcije, kadar so....kadar je
kakšen požar ali pa kaj
takšnega.
Če je osveščanja dovolj, da se informiranje in
ljudje zavedajo pa da so
osveščanje prebivalcev,
nekako podučeni, kaj se lahko vpliv na dogajanje v
dela pa kako se z ognjem…
lokalni skupnosti
ker tukaj je bilo dosti tistih
požigov. Zdaj tega ni, ker se
je malo ustavilo vse skupaj.
Je že predčasno vsako
osveščanje prebivalcev,
pomladansko čiščenje bilo
skrb za okolje
dokaj temeljito narejeno. Se
pozna, da je manj takšnih
akcij treba.
Ja, tudi, ko pridejo pa ob letu, druženje, medsebojno
ko so teli občni zbori pa razne povezovanje prebivalcev,
proslave pa je takoj toliko
skrb za družabno
ljudi skupaj, ne
življenje v lokalni
skupnosti
tudi, ja. Pa tudi širše. Tudi iz možnost spoznavanja in
širšega okolja. To so pa razne povezovanja z ljudmi iz
slovesnosti...ekskurzije... pa
lokalne skupnosti in
sestanki.
širše, družabno življenje
v skupnosti, druženje

Pomen društva
za lokalno
skupnost

skrb za varnost
in urejenost
skupnosti

spreminjanje in
ohranjanje
skupnosti,
izobraževalna
vloga

kohezivnost
skupnosti,
družabni
dogodki
premostitvene
in povezovalne
vezi

Vpliv članstva
na kakovost
življenja in
blaginjo
spraševancev
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48

Malo je nadzora, malo je pa
ob enem, kakšen dobre
besede pridejo.
Ja, starejši člani, gledajo, da
se stare stvari še ohranjajo...
…ne zato, da se mladino
zavira, ampak zato, da se jih
da kakšen poduk. Praksa je le
praksa. Se nekaj od starejših,
še zmeram kaj dobrega najde.
Ja, to je še malo od tradicije
malo pa od veselja, ker ne
morejo kar tako na enkrat
zapustit kakor družbe ali pa
društva, da je še.
Več možnosti, da aktivno
preživijo svoj prosti čas...
Tudi povezovanje...
smo imeli tekmovanja
starostnikov
bolj pozitiven pogled na svet
...ker so osveščeni pa vedo
situacija kakšna je naj bo v
društvu kot na širšem
področju.
Florjanova soba je manjša,
dočim dvorana gor za
svečanosti in prireditve je pa
večja.
So razne dejavnosti. Ja imajo
biljard, pa vse mogoče stvari,
pa šah, pa televizijo pa...Za
druženje, bolj za druženje.
Večji del je poudarek na
gasilstvu, ne.

Nadzor, red, nasveti,
deljenje izkušenj,
čustvena opora
ohranjanje tradicije,
zgodovina in razvoj
predajanje znanja in
izkušenj na mlajše
generacije

Informacijska
in čustvena
opora
vloga starejših
v društvu
vloga starejših
v društvu,
pomen starejših
za društva

ohranjanje tradicije,
veselje in interes,
vključenost v družbo,
pripadnost, ohranjanje
dejavnosti
dejavno preživljanje
časa,
druženje, povezovanje,
zabava, občutek
zmožnosti, tekmovalnost
optimizem
informiranost,
osveščenost

pomen društev
za starejše:
sociološki
učinki
psihološki
učinki

soba za neformalno
druženje, dvorana za
formalnosti

60

Potem so pa še povezovanje
med drugimi društvi, ne.

61

Kakšne proslave... je
obletnica junija meseca,
potem je Florjanova
nedelja…
…v oktobru je teden ali pa
mesec požarne varnosti...
zdaj sem pa v nadzornem
odboru

premostitvene in
povezovalne vezi,
povezovanje, širjenje
socialnih omrežij
proslave in slovesnosti,
ohranjanje tradicije,
druženje

nudenje
Dejavnosti
prostora za
izbranega
neformalno
društva
druženje članov
pomen
(neformalnega)
prostora v
društvu
temeljna
vsebinska
dejavnost
druge
dejavnosti
društva

49
50

51

52
53
54
55
56

57

58

59

62
63

Prostočasne dejavnosti,
druženje, zabava,
sprostitev
gasilstvo

osveščanje javnosti,
zagotavljanje varnosti
vodenje in upravljanje
društva

Pomen
vključenosti
starejših v
društva

sodelovanje pri Dejavnosti
odločanju
društva v katera
se vključuje
tudi
spraševanec
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64

65

66
67

68

69

70

71

72

73

74

75

Drugače pa jaz tega
starodobnika Unimoga
upravljam pa vzdržujem pa
takšne stvari.
Pa sem pa tja moram še kaj
vmes vskočit, da kakšnega
tovornjaka [peljem,
popravim] …
proslave pa te stvari
Se pa malo pregleduje, kaj je,
ko so te omarice po vasi, ne.
Če so, v kakšnem stanju je
vse skupaj ta gasilska
oprema. [v sklopu meseca
požarne varnosti]
Ob četrtkih. Takrat jih pride
malo več.

vzdrževanje starodobnika ohranjanje
dejavnosti in
svojega znanja

… je treba v stanje spravit
vso opremo za naprej. Pa
vzdrževat red.
Upravni pa nadzorni
odbor…tudi [jaz] delno. Mora
biti cel sestav. Vsi v društvu
se morajo strinjati.
Za specializirane stvari. Za
dihalne te aparate, potem
imajo za delo na višini, pa
imajo za te motorne žage, za
elementarne nezgode.
So predavanja, potem so
diapozitivi, potem so
praktične vaje, pa izpiti na
koncu.
… mora biti toliko enih pa
toliko drugih, bi rekel,
podučenih, da je desetina
sposobna eno nalogo naredit.
Morja bit vse te dejavnosti,
nekako izobraženi, naučeni pa
sposobni to narediti.
V gasilstvu, je veliko zvrsti,
za katere se je treba stalno
izobraževat, ker so novitete.

Dejavnosti
društva v katera
se vključuje
tudi
spraševanec

vzdrževanje in
upravljanje vozil

ohranjanje
dejavnosti in
svojega znanja

družabni dogodki
pregledovanje gasilske
opreme

druženje
skrb za varnost

Redno tedensko
sestajanje članov
vzdrževanje opreme in
reda

pretok
informacij med
člani
vzdrževanje
opreme in reda

upravni in nadzorni
odbor, skupno odločanje

demokratično
odločanje

Odločanje o
dejavnostih
društva

specifična znanja, tečaji

neformalno
izobraževanje

Učenje in
izobraževanje v
društvu

potek izobraževanja v
društvu

organizirano
neformalno
izobraževanje

učenje in znanje kot
pogoj in osnova za
delovanje društva in
sodelovanje v
dejavnostih društva

pomen učenja
in
izobraževanja
za društvo

učenje kot pogoj za
delovanje društva

permanentno
izobraževanje

Vsi, ki so člani društva. Vse
člani društva, prebivalci
je brezplačno. Vaščani se tudi lokalne skupnosti
lahko udeležujejo
izobraževanj, če jim je v
interesu.

dostopnost
izobraževanja v
društvu (ciljna
skupina)
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77
78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

Tudi takole, ko gre kakšna
skupina na kakšno ekskurzijo
pa te izleti pa zmeraj, kaj
novega pokažejo.
To je treba pa na praktični
vaji to videti pa preizkusiti.
En mora biti mentor. Mentorji
so pa tisti, ki naučijo gotovo
skupino za tekmovanje pa za
takšne stvari.
Priložnostno pridejo kakšne
stvari, ko človek vidi, da so
kakšne izboljšave pa v temu
smislu si pomaga, potem en
drugemu pa pokaže gre potlej
lahko čisto drugače pa lažje.
Za tekmovanje smo imeli, te
praktične vaje…da je bilo res
strokovno narejeno pa kako
hitro je bilo narejeno pa... je
cela enota delala skladno.
Ja, naj več je pogovor pa
potem je obrazložitev po
potem praktično, ne.
Vsako novo stvar se moraš
naučit, da jo obvladaš, ne.
Potem pa s časoma gre. Je
stvar dobro preštudirati malo
z videzom malo z umom to
pretuhtati pa potem gre.
… lažje je gotove stvari
obvladati pa narediti. Pa ne
samo v gasilstvu tudi na
splošno.
Ja enako je pomembno.
Marsikatera stvar je v prid, če
se nauči. Ni drugače. Več veš,
več se naučiš, več veljaš.
Tukaj je pa veliko možnosti,
veliko stvari izvedeti, pa
veliko stvari se človek najde
pa povezovanja je lahko več
pa kaj naj rečem...Bistrenje
uma, a ne.
sem hodil na ta tečaj,
začetniški,
računalništva...vnuki mi
pokažejo nekatere stvari…
Ja.

ekskurzije, druženje,
izmenjava izkušenj
učenje drug od drugega,
praktično učenje
Učenje drug od drugega,
metorstvo, vrstniško in
medgeneracijsko učenje

organizirano
učenje,
priložnostno
učenje
potek / način
učenja v
društvu

Učenje in
izobraževanje v
društvu

asociacija ob
besedi učenje

Učenje in
starejši

priložnostno učenje,
kontekstualno učenje,
praktično učenje, učenje
z demonstracijo,
učinkovitost
praktične vaje, praktično
učenje, hitrost, skladnost,
strokovnost

pogovor, izmenjava
znanja, razumevanje,
praktični preizkus
učenje novih stvari,
spremljanje novosti,
opazovanje,
razumevanje, postopnost,
učinkovitost, biti v
koraku s časom
učinkovitost, uporabnost
znanja, lažje
obvladovanje situacij,
življenja
lažje obvladovanje
življenjskih situacij,
uporabnost znanja,
znanje kot vrednota
širjenje možnosti, interes,
povezovanje in druženje,
"Bistrenje uma"

uporaba računalništva,
medgeneracijsko učenje ,
neformalno
izobraževanje
pripravljen za vključitev
v izobraževanje

pomen učenja
za
intervjuvanca
pogled
spraševanca na
pomen učenja
za starejše

učenje
spraševanca
izven društva
pripravljenost
spraševanca za
učenje in
izobraževanje
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88

Ekskurzije ja, pa debatne
skupine.

oblika izobraževanja, ki
mu je všeč

89

Glede računalništva, a
ne….Kakšni stroji pa da je
kaj takšnega, kakšne novitete.
… z vidika naprednosti pa
uporabe.
To je stvar, kako naj rečem
potrebe, situacije pa danih
momentov. Ja, človek se
mora na marsikaj prilagoditi.
Nekaj bi rekel z veseljem,
nekaj pa z nujo.
ko si želim bolje spoznati
nekatere teme in stvari, ki me
zanimojo….
Odvisno v kašno zvrst gre to,
kakšne koristi so. Drugače je
pa to zanimivo pa tudi nekako
človeka nekaj, da ima eno
oceno, kako naj rečem, da je
potrjen za gotove stvari.
Ja človek se celo življenje uči
pa še neumen umre. Ha, ha,
ha. Zmeraj se kaj naučiš pa
zmeraj kaj novega izveš…
Da bi pa čisto hodil v šolo to
se pa nisem ne.

tehnične vsebine,
spremljanje napredka,
uporabnost

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

pripravljenost
spraševanca za
učenje in
izobraževanje
interesi
intervjuvanca

Učenje in
starejši

situacijsko učenje, ki
izhaja iz dane življenjske
potrebe, učenje kot
reševanje problemov

učenje ob
pomembnih
življenjskih
dogodkih

Učenje in
izobraževanje
intervjuvanca

interesi

samostojno
učenje

interesi, uporabnost
znanja, lastna vrednost,
strokovnost, občutek
koristi, vrednosti

pomen učenja
za
intervjuvanca ;
pripravljenost
intervjuvanca
za učenje
izkušnje
intervjuvanca z
učenjem in
izobraževanjem
v odraslosti in
starosti

priložnostno učenje,
učenje iz izkušenj,
vseživljenjsko učenje,
spremljanje novosti
ni se udeleževal
organiiziranega
izobraževanja
Ampak me je življenje šolalo priložnostno, situacijsko,
nekako iz prakse.
kontekstualno umeščeno
učenje, praktično učenje
Je več moških.
med člani prevladujejo
razmerje med
Značilnosti
mošk
moškimi in
članov društva
ženskami v
društvu
Ja to je pa zdaj po tradiciji.
tradicija
razlog za
prevlado
moških v
društvu
vask ima svojo smer pa svojo po spolu (starosti)
vpliv spola na
dejavnost pa svoje
deljene dejavnosti in
delovanje
obveznosti."
obveznosti
društva
Na urgence ne grejo
ženske: prva pomoč
vloge in naloge
ženske...Ja grejo tudi, samo
moških in
kot ali kot bolničarka ali pa
žensk v društvu
da za prvo.
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100 To je, kar je fizičnega dela pa moški: fizično
to je bolj na moške pade.
zahtevnejša dela

vloge in naloge Značilnosti
moških in
članov društva
žensk v društvu

101 Kelnarjenje pa to so pa eni in nekatere naloge
drugi pa streženje. [pri
opravljajo vsi enako
družabnih dogodkih proslave, tekmovanja itd.]
102 so pa še administrativne
ženske: administracija
stvari, ki jih ženske opravljajo
pa tudi te stvari.
103 Je kar pomembno zaradi
množičnosti, ne. Da je čim
več vklopljenih, ne.
104 Ja to pa ne morem reč...Ne
vem. Če bi bilo pol na pol bi
bilo ravno prav. Ha, ha.
105 Ja, to je zelo pomembno.
106 … če ni druženja, ni akcij, ni
delovanja, ni, bi rekel, tudi se
nič ne dogaja.
107 Če je pa prostor potem se pa
ve tukaj se dobimo, tukaj se
nekaj dogaja.
108 Ja, to je tudi velikega
pomena.
109 … če ni izobraževanja pa
tega, ni potem. Tudi uspehov
ne more biti.
110 Saj je pomembo. Saj v končni
fazi pa eni in drugi vse izvejo.
111 Bi šel pa tam, kjer so
moški,...
112 ...ker večji del je bolj
tehnično.
113 Izmenjava mnenj pa razne kaj
jaz vem te, gotove stvari se
da, se bolj lažje z moškim
pogovoriš ali pa kot z žensko,
ker je pač to tako, tehnične
narave.
114 Glede tega je pa lahko
mešano najbolj idealno.
115 Moški ima svoje ideale pa
svoje potrebe. Ženske imajo
svoje potrebe pa ideale pa
želje potem se pa to nekako
uskladi.

številčnost, množičnost

pomembnost
včlanjenosti
žensk v društvo
želi, da bi bilo razmerje pomembnost
po spolu med člani v
včlanjenosti
društvu enako /zadrega
žensk v društvo
velik pomen prostora
vrednost in
pomen lastnega
druženje, delovanje,
povezovanje, načrtovanje porostora v
skupnosti za
pomen prostora, prostor druženje
moških
sestajanja, prostor
dogajanja
društvo kot prostor
pomen
učenja in izmejave
porostora v
izkušenj med moškimi
lokalni
skupnosti za
učenje in znanje kot
moške in
pogoj za uspešno
njihovo učenje
delovanje, varnost
neopredeljen
pomen po spolu
ločenih
dejavnosti
preferenca po pretežno
preference
moškem članstvu
intervjuvanca
glede razmerja
razlog / tehnično
med moškimi
področje,
lažja izmenjava izkušenj in ženskami v
društvu
in pogovor z moškimi
zaradi poznavanja
področja, sproščenost

Pogled
intevjuvanca na
članstvo žensk
v društvu

Pomen po
spolu ločenih
dejavnosti

preferira mešano vodstvo Preference
Pomen po
glede razmerja spolu ločenih
med moškimi
dejavnosti
razlog: enakovredno
in
ženskami
v
upoštevanje potreb in
indealov vseh vključenih vodstvu društva
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116 Samo je tukaj gasilsko
društvo že tako humano
društvo, ko se gre, da rešuje
ali imovino ali pa ljudi, je že
tako na tem ustanovljeno.
117 Fizična je, če kakšnemu
naprimer, da je po,v
elementarni nezgodi, da se
mu kaj zgodi, pridejo mu
priskočijo na pomoč.
118 Psihična je pa tako, da ga
bodrijo pa da nekako mu dajo
korajžo za delo naprej, ne.
119 Kakšne moralne stiske.
120 Za čustveno oporo.
121 Naravne nesreče pa požar to
je osnovna dejavnost.
122 Pridejo po informacije.
123 pride tukaj do masovnega
druženja, ne.
124 V društvu obstajojo ljudje, ki
jim zaupam stvari, ki so zame
pomembne. - Ja vsekakor. So.
125 V društvu obstajajo ljudje, ki
mi povrnejo samozavest, ko
se počutim negotovega, glede
česa - Ja. Seveda.
126 V društvu obstajajo ljudje, ki
mi dajo občutek, da sem
spoštovan, cenjen - Tudi to
so.
127 V društvu obstajajo ljudje s
katerimi se lahko pogovorim,
ko sem vznemirjen,
razburjen, nervozen, žalosten
ali jezen - Ja seveda.
128 V društvu obstajajo ljudje s
katerimi se lahko pogovarjam
o svojem zdravju- Ja. S
svojimi vrstniki, seveda.
129 V društvu obstajajo ljudje, ki
jih lahko vprašam za nasvet
ob pomembnih življenjskih
dogodkih (ob upokojitvi, o
težavah z boleznijo…) - Ja.
130 V društvu obstajajo ljudje s
katerimi se lahko družim v
svojem prostem času –Tudi.

varnost skupnosti, pomoč prispevek k
prevbivalcem skupnosti blaginji
skupnosti in
kakovosti
življenja v njej,
materialna pomoč ob
članstvo v
nesrečah
društvu kot vir
socialne opore

emocionalna oproa:
vlivanje poguma in
optimizma, razumevanje
čustvena opora
čustvena opora
materialna opora

Pomen društva
za skupnost

Pomen društva
za člane,
njihovo
blaginjo in
kakovost
življanja

Primeri iskanja
opore članov v
društvu:

informacijska opora
druženje, prijateljstva
emocionalna opora;
zaupanje

članstvo v
društvu kot vir
socialne opore

emocionalna
/informacijska opora;
opolnomočenje
emocionalna opora:
spoštovanje, sprejetost
emocionalna opora,
tolažba, razumevanje

emocionalna
/informacijska opora;
izmenjava izkušenj,
pogovor / vrstniška opora
informacijska oproa,
emocionalna opora

društvo kot vir opore v
obliki druženja
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